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1.

Dnr 2017-2384

Tälje 3:1, 5:1, 5:46 m.fl.
Överlåtelse av tillsynsansvar enligt miljötillsynsförordningen gällande
hamnverksamhet i Norrtälje hamn
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Länsstyrelsen

au § 123

Dnr 2017-23 84

Tälje 3:1, 5:1, 5:46 m.fl. - överlåtelse av tillsynsansvar enligt
miljötillsynsförordningen gällande hamnverksamhet i Norrtälje
hamn
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av
miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap. 2§ att
1. anhålla hos länsstyrelsen i Stockholms län om övertagande av tillsynsansvar for
hamnvcrksamheten i Norrtälje hamn.

Motivering
Bygg- och miljönämnden och länsstyrelsen har idag ett delat tillsynsansvar i Norrtälje
hamn. Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvaret for efterbehandling av förorenad mark
i de ärendena som rör exploatering och länsstyrelsen har tillsynsansvar för efterbehandling
av förorenad mark från den avslutade hamnverksamheten.
För att underlätta efterbehandlingsarbetet av förorenad mark så att exploateringen av
hanmen kan fortskrida vill bygg- och miljönämnden överta tillsynsansvaret för den
avslutade hamnverksamheten så att endast en tillsynsmyndighet beslutar om
efterbehandling av förorenad mark i Norrtälje hamn.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-08-25
Miljöprövningsdelegationens beslut den 26 november 2003, dnr 18411-2001-54811, om
tillstånd till hamn verksamhet inom Norrtälje hamn på fastigheterna Tälje 3:1, 5:1 och 5:46
m.fl. i Norrtälje kommun.
Mark- och miljödomstolens dom den 16 februari 2007, mål nr M 30008-04, om ändring av
Miljöprövningsdelegationens beslut (dm 18411-2001-54811) om tillstånd till
hamnverksamhet i Norrtälje kommun.
Miljöprövningsdelegationens beslut den 6 december 2010, dnr 5511-2008-53942, om
tillstånd till hamnverksamhet inom Norrtälje hamn; slutliga villkor.
Miljöprövningsdelegationens beslut den 15 juni 2017, dnr 5511-20256-2017, om
upphävande av beslut om tillstånd for Norrtälje hamn, Norrtälje kommun.
Länsstyrelsens utdrag ur MIFO-databasen om Tälje deponi/Norrtälje hamn Id 130740,
senast ändrad 2016-11-10.
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Bakgrund
Det operativa tillsynsansvaret delas idag mellan kommunen och länsstyrelsen.
Grundprincipen är att länsstyrelsen ansvarar för de miljöfarliga verksamheterna med
beteckning A och B i miljöprövningsförordningen (2013:251) och kommunen har tillsynen
på C- och U-anläggningar.
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får cn statlig operativ tillsynsmyndighet
överlåta den operativa tillsynen åt en kommunal nämnd. Om två eller flera myndigheter
har det operativa tillsynsansvaret lör ett tills ynsobjekt, far myndigheterna komma överens
om hur ansvaret ska fördelas.
Den tidigare hamnverksamheten i Norrtälje hamn var en B-verksamhet. Verksamheten
omfattade fastigheterna Tälje 3:1, 5:46, markområdet och del av vattenområdet inom Tälje
5:1 samt vattenområdena inom fastigheterna Tälje 3:256 och S:30 i Norrtälje kommun.
Hamnverksamhetens omfattning var begränsad till en omsättning av högst 100 000 ton
gods per år varav högst 50 000 ton bränsleflis samt högst 5 000 passagerare per år.
Tillståndet omfattade även en tillfällig lagring av bränsleflis inom hamnområdet av en
volym om högst 8 000 kbm vid ett och samma tillfälle.
Sammanfattningsvis bestod verksamheten av lastning, lossning, mellanlagring och
transport inom hamnområdet av gods. Vidare omfattades verksamheten av passagerartrafik
och underhåll av hamnens utrustning. Hamnen användes även av marinen och
Sjöfartsverket för bunkring och övernattning. Industrihamnsverksamheten upphörde år
2014. Miljöprövningsdelegationen upphävde den 15 juni 2017 samtliga beslut om tillstånd
till hamnverksamheten på begäran från gata/parkavdelningen i Norrtälje kommun som var
verksamhetsutövare för hamnverksamheten.
Hamnområdet ingår i ett större f.d. industriområde där kommunen och andra markägare
har inlett omvandling för att skapa en ny stadsdel kallad Norrtälje ham n. Marken i området
är förorenad av tidigare verksamheter, främst industrier men även hamnverksamheten kan
ha bidragit med vissa föroreningar. Kommunen har tillsynen på att
efterbehandlingsåtgärder sker i samband med exploatering för att säkerställa att området
blir lämpligt för den nya markanvändningen. Länsstyrelsen är fortfarande
tillsynsmyndighet för den tidigare hamnverksaraheten vilket innebär att både kommunen
och länsstyrelsen har tillsynsansvar för samma verksamhet. För att underlätta
efterbehandlingsarbetct av förorenad mark i samband med exploatering anhåller därför
bygg- och miljönämnden om att överta tillsynsansvaret för den tidigare
hamnverksamheten.
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