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Yttrande över remiss, revidering av riksintresset 
Stockholms hamn, delen vid Värtan, Stockholms 
stad
Trafikverket har översänt förslag till revidering av riksintresset Stockholms hamn, 
delen vid Värtan, till Länsstyrelsen för samråd. Stockholms hamn är klassat som 
ett riksintresse för kommunikationsändamål enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Trafikverket ansvarar för att säkra markanspråk.
Denna remiss ersätter tidigare remiss som Trafikverket skickade till Länsstyrelsen 
den 8 februari 2019, TRV 2017/70042.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har inget att erinra i sakfrågan avseende riksintressepreciseringen, 
men vill framföra synpunkter på hur behovet av revidering presenteras och hur 
den tänkta revideringen avses redovisas då den är slutförd.

Bakgrund
Förslaget till revidering innehåller både tillkommande och utgående ytor. Behov 
av revidering har enligt remissen uppstått dels då bland annat Värtapiren har 
byggts ut och delar av vattenområdet därmed har fyllts igen, dels då verksamheten 
på Loudden har upphört. En större del av det före detta verksamhetsområdet för 
hamn vid Värtan ingår idag i pågående detaljplaneprocesser för att omvandlas till 
område med bostäder och annan verksamhet.
Remissen innehåller en PM med karta där befintligt riksintresse redovisas jämte 
förslag på tillkommande och utgående ytor.
Trafikverket önskar svar på följande frågor:
Ger PM med karta ett tillräckligt stöd och underlag i den fysiska planeringen för 
att beskriva riksintresset och vad som ska skyddas? 
Är de geografiska avgränsningarna av förslag till uppdatering av riksintresset 
korrekta? Utifrån hamnens nuvarande och kommande funktion? 
Är riksintresseområdena vid Södra Bassängkajen korrekt avgränsade, med 
hänsyn till detaljplan och hamnens funktion?

Länsstyrelsens synpunkter
Trafikverkets PM med karta redovisar översiktligt föreslagna förändringar. 
Utifrån Länsstyrelsens ansvar att bevaka riksintresset vid prövning av mål och i 
ärenden efterfrågar Länsstyrelsen en mer utförlig redovisning i text av de 
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förändringar som föreslås, vilken funktion respektive område haft och orsaken till 
att det inte längre behöver ingå i riksintresset. Bakgrunden till nedläggning av 
Loudden som bränsledepå redovisas omsorgsfullt i texten men inte om 
Trafikverket föreslår att det därför ska utgå ur riksintresset. En förklaring till 
placering av gränser för framför allt utgående delar av riksintresset hade varit 
önskvärd. Länsstyrelsen ser dock att gränsernas placering främst berör 
Stockholms stad och verksamhetsutövaren Stockholms hamnar.
Länsstyrelsen anser också att revideringen bör utgå ifrån den text som berör det 
aktuella området i nuvarande precisering av riksintresset. Likaså bör tillhörande 
kartor motsvara kartorna i gällande riksintresseprecisering. Länsstyrelsen hade 
även gärna sett en kort information om hur det omarbetade riksintresset avses 
presenteras. Kommer förändringen i form av ett tillägg, eller omarbetas nuvarande 
precisering?
Länsstyrelsen hänvisar till Stockholms stad och Stockholms hamnar som 
verksamhetsutövare att bedöma huruvida riksintressena är korrekt avgränsade 
geografiskt och utifrån hamnens funktion.

Beslutet har fattats med av tf länsöverdirektör Åsa Ryding planhandläggare 
Annsofi Edberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
miljödirektör Göran Åström och Mathias Wahlsten, avdelningschef över 
avdelningen för rättsliga frågor medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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