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Norvik - avslaget en chans till nystart för Nynäshamns kommun
Efter Miljödomstolens avslag till Stockholms Hamnars ansökan om att anlägga en ny storhamn vid
Norvikudden strax norr om tätorten Nynäshamn så är frustrationen stor bland de som vill ha
hamnen. Avslaget är en följd av den bristfälliga ansökan som gjorts. Vi som ännu inte sett nyttan
av denna hamn är givetvis glada över avslaget. Samtidigt känner vi igen den känsla av maktlöshet
som hamnförespråkarna nu upplever.
Maktlösheten beror på att alla vi som bor i Nynäshamns kommun, genom Stockholms stads
markköp i kommunen, har frånhänt oss möjligheten att aktivt påverka processen i den ena eller
den andra riktningen. De som nu driver processen är politikerna i Stockholm som i första hand vill
friställa värdefull mark i Värtahamnen för att bygga bostäder på, få fler invånare och mer
skatteintäkter till Stockholms stad. Den smutsiga Hamnverksamheten vill man bli av med medan
man vill behålla den mer lukerativa passagerartrafiken. Att slippa investera 2 miljarder i ny hamn
på Norvikudden är "bingo" för dem.
Vad skulle vi i Nynäshamns kommun då ha gjort för att undvika denna situation? Det alla kan vara
överens om är att en storhamn skulle ha påverkat kommunen i flera generationer framåt. Ett
sådan stor förändring skulle således ha föregåtts av en bred demokratisk debatt i kommunen. För
denna debatt skulle givetvis kommunen ha tagit fram eget faktaunderlag där man bedömer
samhällsekonomi, miljöaspekter och givetvis marknadssituationen för nya hamnetableringar.
Kanske hade utsikterna varit strålande och vi skulle försöka att genomföra projektet själva? Kanske
hade projektet sett annorlunda ut med mer realistiska volymer? Kanske hade man kunnat flyttat ut
färjorna till Polen, Lettland och Gotland till Norvik och friställa det nuvarande hamnområdet till
attraktiva bostäder, nya invånare och mer skatteintäkter till Nynäshamn? Kanske hade Nynäshamn
kunnat bli ett nationellt centrum för båtsport och segling eller varför inte ett internationellt centrum
för havsrelaterade klimatfrågor? Vad vet vi om vilka bra och spännande förslag som hade kommit
fram om vi hade haft denna breda debatt i vår egen kommun? I stället sålde Nynäshamns
makthavare av Norvikudden och därmed våra möjligheterna att direkt påverka kommunens
framtida utveckling i denna viktiga fråga.
Den ansökan som gjorts till Miljödomstolen var så bristfällig att man tvivlar på att den som ansökt
verkligen vill ha hamnen. Chansen att den skulle gå igenom i högre instans var mikroskopisk. Vi
som bor i kommunen har antingen fått våra förhoppningar grusade eller spillt massa tid på att oroa
oss. Vi är tillbaka på ruta ett vilket i och för sig är positivt. Vi kan börja om där vi borde börjat
innan vi sålde Norvikudden till Stockholms stad - att skapa en hållbar vision för hela Nynäshamns
kommun som sträcker sig åtminstone 50 år framåt i tiden. Med Nynäshamns kommun i fokus.
Bättre sent än aldrig och det har aldrig varit fel att tänka efter före eller till och med föra en aktiv
dialog med kommunens invånare innan viktiga beslut fattas.
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