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Tillsynen av hamn och sjöfart år 2020
Redovisning av miljöförvaltningens tillsynsrapport.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna rapport om tillsynen av hamn och sjöfart år 2020
2. Överlämna rapporten till styrelsen för Stockholms Hamn
AB
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Sammanfattning
Miljöförvaltningens tillsyn hamn och sjöfart riktar sig i första hand mot de
tillståndspliktiga hamnarna. De är de hamnar som får ta emot fartyg med
en bruttodräktighet på mer än 1350 ton:
1. Värtahamnen - Frihamnen (Stockholms Hamn AB)
2. Skeppsbron/Stadsgården/Masthamnen (Stockholms Hamn AB)
3. Södra Hammarbyhamnen (Stockholms Hamn AB)
4. Nybrokajen (Stockholms Hamn AB)
5. Loudden Oljehamnen (Stockholms Hamn AB)
Förutom de ovan nämnda innefattar tillsynen ett tiotal rederier och ett
tiotal hamnar/kajer som inte är tillståndspliktiga.
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Den huvudsakliga miljö- och hälsopåverkan består av buller som kan
alstras av t.ex. fartyg som använder sig av hjälpmotorer vid kaj, lastning
och lossning, samt av arbetsmaskiner och transporter inom hamnområdet.
Sjöfarten ger även upphov till utsläpp till luft av främst svaveldioxider
som bl.a. bidrar till försurning av mark och vatten.
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Miljöförvaltningens tillsyn inriktar sig främst på att förbättra verksamhetsutövarnas egenkontroll och säkerställa att verksamhetsutövarna bedriver
ett kontinuerligt arbete med att minska sin miljöpåverkan.
Målsättning under år 2020 har varit att bland annat:
•

Säkerställa att Hamnen upprätthåller en god egenkontroll ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Detta görs i samband med
granskning av miljörapporten. Granskning av efterlevnad av
villkoren vad gäller buller, luftemissioner, dagvattenhantering,
och avfallshantering.

•

Ta fram skriftliga riktlinjer för skrovrengöringsverksamheten som
sker vid Stockholms hamnar.

•

Besvara frågor från allmänheten inom en vecka.

•

Ge en god hantering av hamnrelaterade klagomål.

•

Ha regelbunden kontakt med avdelningen SLB-analys för att få
aktuell data om luftkvalitén runt hamnområdena.

Förvaltningens tillsynsarbete gentemot Stockholms hamnar har under
2020 visat att bolaget har en fortsatt god egenkontroll vad gäller den
tillståndspliktiga hamnverksamheten, samt att de arbetar kontinuerligt
med att minska sin miljöpåverkan.
Fokus för förvaltningens arbete under 2021 är att slutföra arbetet med att
ta fram riktlinjer för skrovrengöringsverksamheten.
Indikatorn för Hamn och sjöfart i tillsynsplanen är ”antal befogade
klagomål på hamnverksamheten”. Som en effekt av corona-pandemin har
det varit liten aktivitet i hamnarna och några befogade klagomål inkom
inte under år 2020.
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1. Rapporten: ”Tillsynen av hamn och sjöfart år 2020”.
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