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Nacka Tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

mmd.nacka.avdelning3@dom.se  19 mars 2018 

 

 

Yttrande angående transportvillkor i mål nr M 6038-17: Anläggande och 

drift av hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun; nu fråga om 

prövotidsredovisning 

 

Med anledning av domstolens underrättelse 2018-02-12 (aktbilaga 81) vill vi 

(Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn, nedan 

”Naturskyddsföreningarna”) anföra följande som vårt gemensamma yttrande från båda 

föreningarna över Stockholms Hamn AB:s (”bolagets”) inlaga (aktbilaga 80). 

 

Naturskyddsföreningarna vidhåller vad vi tidigare har anfört i vårt yttrande 2018-01-04 

(aktbilaga 72) och gör följande tillägg. 

 

Bolaget har i aktbilaga 80 anfört att bolaget lämnat in den prövotidsutredning som Mark- och 

miljööverdomstolen krävt. Naturskyddsföreningarna anser emellertid att bolaget inte i 

tillräcklig omfattning utrett och redovisat vilka skyddsåtgärder som är möjliga att vidta för att 

minska olägenheterna som transporterna till och från hamnen medför. Bolaget har inte i 

prövotidsutredningen föreslagit några konkreta villkor, vilket måste anses vara en betydande 

brist i prövotidsutredningen. Naturskyddsföreningarna anser därför, i likhet med 

Naturvårdsverket, att prövotiden inte kan avslutas utan att villkor angående transporter till och 

från hamnen och villkor om andra skyddsåtgärder fastställs.  

 

Naturskyddsföreningarna anser att det är i linje med etablerad praxis att föreskriva villkor för 

transporter för stora miljöfarliga verksamheter (jfr t.ex. M 5128-15 där det föreskrevs villkor 

för tågtrafiken från Frihamnen, M 1627-05 där det föreskrevs villkor för transporten från 

Volvofabriken, M 5962-15 där det föreskrevs villkor för flygrutter för Landvetter). Eftersom 

de kraftigt ökade problem som uppstår på vägnätet direkt härrör från hamnens 
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följdverksamhet, som genererar en stor del av den totala tunga trafiken och olägenheterna från 

denna, ser föreningarna inget som hindrar att domstolen formulerar ett villkor som innebär att 

bolaget åläggs att samarbeta med Trafikverket och delfinansiera åtgärder på vägnätet. 
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Box 6361    Segersängsvägen 141 
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