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Forstudie Norvik 

Sammomfattning 
Revisorerna i Nynashamns kommun har latit PwC genomfora en forstudie som syftar till 
kartlagga hur kommunen planerar at dra nytta av hamnetableringen Norvik. Forstudien 
av Norvik-projektet har omfattat en overgripande analys av malbilder, strategier, resurser, 
finansiering, risker och uppfoljning. Forstudien har genomforts genom dokumentstudie 
och intervjuer med bade den politiska organisationen och tjanstemannaorganisationen. 

Sammanfattningsvis sa rekommenderar vi Kommunstyrelsen at: 

• Komplettera/fardigstalla och faststalla projektdirektivet och projektplanen. 

• Starka det strategiska projekt- och processagandet hos 
kommunstyrelseforvaltningen genom at rekrytera en projektledare. 

• Sakerstalla at det inhamtas en eller tva externa varderingar vid forsaljning av 
mark, om forsaljningen inte sker i en oppen process med normal marknadsforing. 
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2. Inledning 

akgrund 
Redan tr 2006 togs beslutet av Stockholms stad aft en ny containerhamn skulle byggas 
for aft flytta bhttrafiken fran Frihamnen. Sedan dess har det varit en lang process dar det 
overklagats i flera instanser och forst i april i âr stod det klart aft bygget av Norvik hamn 
kommer aft bli av, efter aft hogsta domstolen slutgiltigt sagt ja. Bygget av hamnen har nu 
paborjats och intill hamnen ska Norvik logistik- och foretagspark byggas. Projektet 
intresserar foretag som vill etablera sig i kommunen, saval som aktorer inom 
bostadsmarknaden. 

Kommunens deli projektet är aft genom kontroller och uppffiljning, se till aft detaljplanen 
efterlevs, aft mark- och exploateringsarbetet sker i enlighet med avtal och aft fungera som 
remissinstans i bland annat trafikfrhgor. Kommunen lamnar ocksh bygglov, utovar genom 
Sodertorns miljo- och halsoskyddsforbund (Smohf) tillsyn over miljofragor och kartlagger 
fOrutsattningar for aft starta och driva internationella projekt. For aft kommunen i stort 
ska kunna ta tillvara ph de mojligheter hamnbygget for med sig, ligger det ocksh i deras 
ansvar aft ph eft proaktivt satt arbeta med planering och naringslivsfrhgor. 

2.2. Fragestallningar 
Forstudien har tillkommit som en del av revisorernas risk- och vasentlighetsbedomning. 
Forstudien är framst inriktad pa Nynashamns kommuns kommunstyrelse och miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnd och syftar till aft kartlagga vilken roll och vilket ansvar dessa tar 
i bygget av Norvik hamn och Norvik logistik- och foretagspark. Forstudien amnar besvara 
fob ande fragor: 

- Finns en tydlig malbildistrategi och handlingsplan med avseende ph kommunens 
framtida utveckling relaterat till Norvik-projektet? 

- Har kommunen faststallt en andamalsenlig projektorganisation och avsatt 
ekonomiska och personella resurser for Norvik-projektet? 

- Finns ekonomiska analyser av Norvik-projektet med avseende ph kommunens 
ataganden samt effekter for kommunens ekonomi ph kort och lang sikt? 

- Finns riskanalyser kopplat till Norvik-projektet som behandlar shval ekonomiska 
som miljomassiga som andra relevanta risker? 

- Uppffiljning och aterkoppling av Norvik-projektet sker regelbundet till ansvariga 
namnder? 
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2.3• Metod  for genomforande 
Forstudien har utforts genom intervjuer och studier av relevanta styrdokument sasom 
reglementen, arsredovisningar, miljoriskanalyser, mark- och exploateringsavtal (2009-
10-22), plan- och genomforandebeskrivning for Norvik, och andra utifran granskningen 
relevanta dokument. 

Intervjuer har genomforts med kommunstyrelsens ordforande, 
kommunchef/kommunstyrelseforvaltningschef, kommunstyrelseforvaltningens 
planerings chef, miljo- och samhallsbyggnadschef och ledamot i kommunfullmaktige, 
kommunstyrelsen samt i miljo- och samhallsbyggnadsnamnden. Telefonintervju har 
genomforts med Magnus Sjoberg, Projektchef pa Stockholms Hamnar. Totalt har sex 
personer intervjuats. 
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3. Iakttagelser 

31 	Malbilder/strategier/resurser 

Fragestallningarna har varit 

• Finns en tydlig malbild/strategi och handling splan med avseende pa kommunens 
framtida utveckling relaterat till Norvik-projektet? 

• Har kommunen faststallt en andamalsenlig projektorganisation och avsatt 
ekonomiska och personella resurser fi5r Norvik-projektet? 

Kommunen har upprattat eft projektdirektiv som ska utgora eft underlag som beskriver 
forutsattningarna for start av Norvik-projektet samt styrande ramar for 
forberedelsearbetet. I projektdirektivet star aft byggandet av Norviks hamn, ett mycket 
stort samhallsutvecklingsprojekt i Nynashamn, staller krav pa flera delar av 
kommunorganisationen framst inom kommunstyrelseforvaltningen och 	och 
samhallsbyggnadsfi5rvaltningen. Projektets syfte är aft sakerstalla en effektiv 
myndighetsutovning och all andra uppdrag och ataganden under kommunens ansvar vid 
genomforandet av byggprojektet genomfors med hog kvalitet. Malet är aft sa 
resurseffektivt som mojligt mota krav, forvantningar och behov fran externa parter. 
Uthver det har andra dokument som beskriver kommunens malbild eller handlingsplan 
for kommunens utveckling relaterat till Norvik-projektet inte kommit oss tillhanda. 

Det uppdrag som formuleras i projektdirektivet är aft samordna kommunens arbete och 
deltagande i genomforandet av Stockholm Norvik Hamn och NCC:s logistik- och 
foretagspark i enlighet med mark- och exploateringsavtalet. 

Foljande uppgifter foreslas genomfi5ras: 

• Sakerstalla genomforande av mark- och exploatering och byggarbete inom 
Norviks-omradet i enlighet med mark- och exploateringsavtal fran 2009. 

• Samarbeta med externa och interna grupper med aft genomfi5ra processen 
byggfas. 

• Kartlagga forutsattningar all starta och driva EU-projekt och internationella 
projekt i samverkan med andra parter. 

Vidare anges aft uthver genomforandearbetet kan arbetet ldargora vilka insatser 
kommunen är beredd aft vidta i omradet. Det kan till exempel handla om gemensamma 
atgarder, detaljplaneandringar eller nyexploatering. 

I projektdirektivet anges aft projektet ska ledas av kommunstyrelseforvaltningen. Ovriga 
medverkande aktorer är miljo- och samhallsbyggnadsfi5rvaltningen, Sodertorns miljo- och 
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halsoskyddsforbund (Smohf), Trafikverket, Sodertorns brandforsvarsforbund, 
Lantmateriet med flera. 

Personella resurser avsatta for Norvik-projektet uppges i direktivet vara 

• en styrgrupp bestaende av planeringschef (ordforande), mark-och 
exploateringschef och miljo- och samhallsbyggnadschef, som tillsammans 
ansvarar for aft tillsitta projektledare, starta och stoppa projektet samt fi5r 
projektdirektivet. 

• Vidare anges aft en projektledare ska finnas, och initialt arbeta deltid och frail 1 
augusti 2016 ga upp till heltid. 

Ansvar och befogenheter som enligt projektdirektivet avilar projektledaren är bland annat 
aft rapportera och informera styrgruppen om projektlaget, sakerstalla leveransers 
korrekthet samt se till aft behovliga resurser efterfragas. Vad galler ekonomiska resurser 
har ingen avsattning specificerats i direktivet. Det som framgar är, i stora drag, vem som 
finansierar vad. I projektdirektivet star aft kommunstyrelseforvaltningen finansierar 
personalkostnader for projektledarens arbetstid. Arbetstid for resterande 
projektmedarbetare Mom kommunen finansierar respektive avdelning/enhet. Andra 
kostnader ska enligt direktivet belasta antingen kommunstyrelseforvaltningen eller 
respektive avdelning. Narmare kostnadsfordelning uppges i detaljplanen finnas i 
exploateringsavtalet, men vi har inte noterat nagra monetara overforingar som berOr 
Nynashamns kommun i exploateringsavtalet. Det finns aven en exempelsamling pa 
blivande uppdrag, uppdragsplan 2016, en tids- och aktivitetsplan for 2016 samt en tids-
och aktivitetsplan for 2016-2030. 

Enligt uppgifter finns det alien en samordningsgrupp sedan flera ar, planeringschefen är 
sammankallande och ordforande. Samordningsgruppens arbete har intensifierats sedan 
byggstarten, moten halls ca var 6:e vecka med mejlkontakt daremellan. Awn 
kommunikationsgruppen har regelbundna moten. Gruppen bestar av kommunikatorer 
fran de tre parterna. 

I projektdirektivet star all bade projektdirektivet och en intern organisation Mom 
kommunen ska faststallas under hosten 2016, dock har defta inte gjorts. Namnas bor aft 
direktivet vi tagit del av är arbetsmaterial. En ny version skulle ha tagits fram, men pa 
grund av projektledarens avhopp har detta inte blivit gjort. Kommunstyrelseforvaltningen 
uppger all de bedomer aft bade projektdirektivet och projektplanen kommer behova 
skrivas om. 

Vid intervjuer framkommer foljande synpunkter: 

Rollen som projektledare ãr vakant for narvarande, vilket paverkar kommunen negativt 
enligt de intervjuade tjanstemannen. Det saknas bland annat en naturlig kontaktperson 
som formedlar information at hada hallen och pa sa satt underlattar kommunikationen 
med saval invanarna som med olika parter i projektet. Det ansvar och de befogenheter 
som har knutits till projektledaren är det i dagslaget ingen som axlar. I intervju med 
kommunchefen framkom aft en del av kommunikationen for narvarande skots genom aft 
kommunens planeringschef kallar berorda personer till moten vid behov. Under dessa 
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maen tas inkommande fragor upp, bade fran allmanheten och fran projektets parter. 
Darefter meddelar kommunen de berorda forvaltningar om nagon fraga dykt upp som 
behover besvaras. 

Vidare sammankallar Nynashamns kommun projektets parter till sammantrade tre 
ganger arligen. Sammantradena fungerar som eft kommunikationsforum och kommunen 
har lagt en hel del resurser pa detta. Trots det menar miljo- och samhallsbyggnadschefen 
att vissa projektkompetenser är vilande for tillfãllet och inte anvands helt optimalt, da det 
behovs fler kommunikatorer i projektet. Bristen pa kommunikatiiirer antas delvis bero pa 
den vakanta projektledarrollen och kan alltsa komma aft loisas da en ny projektledare 
tilltrader. Vid intervjuerna framkom all det finns ett bedomt behov av extratjanster i 
projektet. Det kommer bli aktuellt med konsulttjanster under projektet. Eventuella 
atgarder bekostas av medparterna enligt mark- och exploateringsavtalet. 

Ledamot fran kommunstyrelsen uppger aft kommunen ãr mycket intresserade av all veta 
vilka verksamheter som planerar etablera sig i omradet och att det bland annat ska ske 
genom Miljo- och samhallsbyggnadsnamndens roll som remissinstans och 
tillstandsgivare. Nynashamns kommuns samhallsbyggnadschef uppger all det under 
planeringsskedet inte varit nagon anstormning av fOretag. Projektet befinner sig 
fortfarande i ett for tidigt stadium for att efterfragan ska Oka och ansokningar om 
etablering komma in. 

Fran intervjuerna framkommer ocksa all man haft mycket hog omsattning av 
bygglovshandlaggare och att man under varen 2016 endast hade en sadan. I dagslaget 
finns sex bygglovshandlaggare. En plan for all hantera effekterna vid en eventuellt 
fornyad bristsituation finns nu. I intervju med representant frail miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnden uppges all om Stockholms hamnar skulle Oka byggtakten 
riskerar bygglovsansokningar bli en flaskhals. Om den situationen skulle uppsta är man 
beredd all ta in konsulter som handlaggare. For att bedoma resursbehovet och skapa 
planeringsberedskap har forvaltningen begart besked fran Stockholms hamnar kring nar 
ansokan om bygglov forvantas lamnas in till kommunen. 

3.2. Ekono-miska analyser och riskanalyser 
Fragestallningarna har varit 

• Finns ekonomiska analyser av Norvik-projektet med avseende pet kommunens 
eztaganden samt effekter for kommunens ekonomi pet kort och long sikt? 

• Finns riskanalyser kopplat till Norvik-projektet som behandlar &Iva] ekonomiska 
som miljomassiga som andra relevanta risker? 

Enligt uppgift har kommunen inte gjort flagon ekonomisk analys av Norvik-projektets 
effekter for kommunens ekonomi. Atagandena frail kommunens sida pa kort sikt rör 
framst myndighetsutovning som finansieras enligt gallande taxor. Pa langre sikt nar 
kommunen borjar planera for verksamhetsmark forvantas detta ge ett overskott till 
kommunen. Pa sikt forvantas Norvik och effekterna av hamnen ge kommunen fler 
mojligheter och positiva effekter. Vilka dessa är finns inte angivet. 
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I mark- och exploateringsavtalet som tecknades mellan Nynashamns kommun, 
Stockholms Hamn AB och NCC âr 2009 anges vilka fastigheter och vilken mark som ska 
Overforas och overlatas. En viss del av overforingen innebar for Stockholms Hamn AB och 
NCC monetara konsekvenser, den forstnamnda ska betala 10 miljoner kronor till den 
sistnamnda, som mellanskillnad for markoverforingarna. Inga monetara overforingar som 
beror Nynashamns kommun anges i exploateringsavtalet. De fastigheter och den mark 
som Stockholms Hamn AB Overlater till Nynashamns kommun och som Nynashamns 
kommun overlater till Stockholm Hamn AB, byter agare utan ersattning och utan att 
vardet pa overlatelsen anges i nagon form. 

En mangd riskanalyser har gjorts som behandlat ekonomiska och miljomassiga risker 
knutna till Norvik-projektet, bland annat en miljoriskanalys genomford 2007 och som är 
underlag for den miljokonsekvensbeskrivning som gjorts. Kommunens uttalade ansvar 
avseende miljomassiga risker är aft se till aft arbetet sker i enlighet med skrivna avtal. 
Detta styrks av intervjuerna och det tillades aft kommunstyrelsens framsta ansvar i &rig 
for aft forebygga risker är aft vara snabba aft handlagga arenden som kravs for det 
fortsatta bygget, samt aft inte Ora andringar i detaljplanen. 

Lokala konsekvenser av bygget fastslogs redan i genomfOrandeplanen frail 2008 med 
avseende pa naturmiljo, kulturmiljo, landskapsbild, rekreation, yt- och grundvatten, 
havsmiljo, buller, luft, risk samt vibrationer och ljudstorningar, dar skadeforebyggande 
atgarder ocksa redovisades. En miljokonsekvensbeskrivning gjordes under samma ar for 
aft bedi5ma i vilken utstrackning detaljplanen stamde overens med de nationella 
miljokvalitetsmalen. Dar kom man fram till bland annat foljande: 

- Byggande av industrispar kan komma aft paverka Kvarnbackens och Alhagens 
vattenmiljoer. Om raft skyddsatgarder vidtas bedoms paverkan bli liten. 

- Under byggtiden kan aven grundvattnets vattenmiljo paverkas. Atgarder maste tas 
for aft utslapp av kvave, oljespill, grumling och annan form av kvalitetsforsamring 
ska forhindras. 

- Boende nara Nynasbanan kommer exponeras for hogre ljudnivaer an fOre bygget. 
Dessa konsekvenser kan minskas nagot med bullerskydd och tidsbegransade 
sprangningar. 

- Miljobelastningen i luften bedoms Oka med bygget. Utslappen av kvaveoxider och 
svaveldimdd bedomdes 2008 Oka med 8-35 % jamfOrt med 2004 ars varden. 

Utifran detta stalls en del krav pa Smohf aft kontinuerligt kontrollera aft bygget foljer 
planen avseende de miljomassiga och personella konsekvenserna. Den materia som blir 
Over vid bygget utgor en miljomassig risk da jord-och landmassorna kan innehalla 
miljUarliga amnen. Vad galler dessa anges i plan- och genomforandebeskrivningen aft 
Stockholms hamnar enligt miljobalken ska ta fram tillstandsansokan for utskeppning av 
bergmassor till hays. Jordmassorna transporteras istallet ivag med lastbilar. 

I intervju med ledamoter frail kommunstyrelsen och miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnden framkommer all kommunstyrelsen inte är inblandad annat 
an vid tillstandsgivning men aft Smohf är ansvarig for tillsyn Over deponierna. Den senare 
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ansvarar for aft sakerstalla aft inga fororenade massor sprids over Stockholm. 
Miljokonsekvenser av krosset som bildats vid bygget är begarda av miljo- och 
samhallsbyggnadsnamnden, men inget svar har annu mottagits. 

I intervju med 	och samhallsbyggnadsnamndens ordforande framkom aft bygget 
marks av speciellt pa vag 225 och aft han misstanker all invanarna kommer aft ha glOmt 
bort fordelarna med hamnen nar sprangningarna drar igang igen om ett par hr. 
Ordforanden menar aft det kan vara en risk for kommunen all invanare stOrs av bygget 
och beslutar aft flytta. Storande faktorer kan vara buller och Rad trafik med mera. Darfor 
menar ordforanden, aft kommunikationen med invanarna är av stor vikt for aft minska 
irritation. 

Exploateringsavtalet ãr tydligt formulerat vad galler ansvarsfordelning och vilken part 
som bar risk i olika moment. Ansvar som vilar pa Nynashamns kommun är aft ansoka om 
lantmaterifOrrattning I mark- och exploateringsavtalet anges aft vegetationen kring och i 
narheten av zoner dar sprangningar kommer aft ske, ska besiktigas innan bygget pabo.rjas. 

Darefter ska eft kontrollprogram tas fram med atgardsforslag och skyddsbehov, ocksa 
detta innan bygget paborjas. Vem som bar ansvaret aft Ora uppfoljningar och vid behov 
initiera fOrutbestamda atgarder, framgar inte av avtalet. Slutligen anges det i mark- och 
exploateringsavtalet aft Nynashamns kommun ager rat aft utfora kontroller de tycker är 
lampliga pa allmanna anlaggningar. 

3.3. Uppfoljning och âterkoppling 

Fragestallningen har varit 

• Uppfdljning och iiterkoppling av Norvik-projektet sker regelbundet till ansvariga 
namnder? 

For aft kommunens ska kunna ta det overgripande ansvaret i projektet som anges i 
direktivet och i inledningen ovan kravs en andamalsenlig kommunikation saval internt 
som externt. Enligt kommunchefen ska rapporteringsrutiner faststallas i projektplanen. 
Hur Smohf ska informeras och vem som ska fâ olika rapporter är en del av det som ska 
regleras. 

Asikten i kommunstyrelsen tycks vara aft det ãr viktigt aft sakerstalla aft information om 
projektet kommuniceras ut till invanare och andra intressenter. Samtidigt betonas i 
intervju med kommunstyrelsens ordforande aft kommunen till storsta del har 
myndighetsutovningen aft ansvara for. Kommunen forsoker ge snabb och korrekt 
information nar sa efterfragas, men ber inte sallan invanare och andra intressenter aft 
vanda sig till raft instans, sasom Stockholms hamnar i vissa fragor. 

I en av intervjuerna framgick aft inget krav pa aterrapportering onskas/har framforts fran 
kommunstyrelsens hall. I en annan intervju framfOrdes aft rapporteringsrutiner till bland 
andra Smohf ska faststallas i projektplanen. 
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4. 	Shasatser och rekommendationer 

4.1. 	Slutsatser 
Var uppfattning är at det finns goda mi5jligheter at fa en effektivare hantering av 
kommunens ataganden och ansvar for hamnetableringen. For at uppna det kravs all 
arbetet med at faststalla projektdirektivet och projektplanen fortsatter och Ors klart 
snarast mojligt. I utformningen av det nya projektdirektivet och den nya projektplanen 
bor det inkluderas en tydligare gransdragning av ansvar och roller mellan de berorda 
kommunala organen. Uppdelningen av ansvar bedoms hittills ha varit nagot otydlig vilket 
medfor at identifiering av risker forsvaras eller at viktig uppfi5ljning uteblir. 

Vad galler ekonomiska resurser har ingen avsattning specificerats i direktivet. Eftersom 
projektdirektivet inte är resurssatt riskerar det at inte bli styrande i vardagen. Det faktum 
all fastigheter och mark byter agare utan ersattning och utan aft vardet pa overlatelsen 
anges i flagon form vacker vissa fragor. Ur revisionens synvinkel kan det vara intressant 
aft undersoka vilken underliggande vardering som ligger till grund for bytet, eftersom det 
I princip innebar en forsaljning av kommunal egendom. Det kan finnas risk for 
problematik relativt statsstodsregler. Forfarandet kan aven innebara svarigheter med at 
fâ till en rattvisande redovisning, da det galler at korrekt bokfora saval forsaljnings- som 
anskaffningsvarde. 

Vad galler rapporteringen bor det upprattas lagesrapporter i form av manadsrapporter 
och arsrapport for projektet i sin helhet, samt faststallas hur och med vilken periodicitet 
rapporteringen till berorda organ bor ske. 

4.2. Rekorrunendationer 
Efter genomford forstudie vill vi avge foljande rekommendationer for arbetet med aft 
u tveclda Norvik-projektet. 

Komplettera, fardigstall och faststall projektdirektivet och projektplan med 
sarskilt fokus pa 

- Strategisk vikt avseende inriktning pa insatser, resurser och budget. 

- Operativ betydelse vid prioritering. 

- Tydligare ansvarsfiirdelning utifran riskanalys och ekonomiska analyser. 

- Tydliga rutiner for uppfoljning och aterrapportering till berorda namnder och 
forvaltningar. 

En utvecklad projektplan anger malbild och ambitionsniva avseende projektets 
omfattning samtidigt som den blir et skarpt och lathanterligt instrument vid prioritering 
och resursfordelning Mom projekt. 
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Stark det strategiska projekt- och processagandet hos 
kommunstyrelseforvaltningen genom all rekrytera en projektledare 

Ett proaktivt forhallningssatt behi5vs dar projektet lopande varderas och bedoms avseende 
produktivitet, effektivitet och resursfordelning. Det handlar ocksa om all lopande bedoma 
och oka formagan all tillsammans med externa aktorer driva utvecklingen av 
hamnetableringen mot uppsatta visioner och mal. 

Tillsatt en projektledare snarast mojligt. Projektledaren bor ges ett tydligt mandat 
all foretrada kommunen gentemot parterna i projektet, interna forvaltningar och 
bolag samt medborgarna. 

Exploateringsavtalet 

Kommunen bor se till all det finns en eller tva externa varderingar vid forsaljning av mark 
om forsaljningen inte sker i en oppen process med normal marknadsforing. 
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