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Motion gällande behov av båtplatser för fritidsbåtar
Ärendet
Olov Johansson m.fl. (S) har lämnat in en motion med förslag om att en
detaljplaneändring ska genomföras inom vattenområdet vid Skärviken samt
vid Långängsvägens anslutning till Lagman Linds väg så att fler båtplatser
kan etableras.
Kommunledningskontoret redogör för den båtplatsutredning godkänts av
tekniska nämnden i mars 2012 och som visar möjligheter att utöka antalet
båtplatser vid Skärviken och Långängen, åtgärderna kräver dock planändring. Kommunledningskontoret redogör även för gällande process för igångsättande av en detaljplan. Det är kommunstyrelsen som ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en detaljplaneprocess.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen skall anses besvarad.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-03-14 § 43 remitterades rubricerad motion, inlämnad av Olov Johansson m.fl. (S) till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionärerna yrkar att en detaljplaneändring genomförs inom vattenområdet vid Skärviken samt vid Långängsvägens anslutning till Lagman Linds
väg. Bakgrunden till yrkandet är att motionärerna anser att om kommunen
ska uppnå Tekniska nämndens inriktningsmål ”Danderyds kommun har en
hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar” måste kommunen anvisa och upplåta lämpliga vattenområden för
etablering av dessa båtplatser.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden svarade på remissen
vid sitt sammanträde 2011-06-07 § 50. Tekniska nämnden avser inte att svara på remissen.
Kultur- och fritidsnämnden anför bl.a. att det är positivt med åtgärder som
innebär utökad service för kommuninvånarna i form av ytterligare brygg-
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platser för fritidsbåtar. Vid en utökning av antalet bryggplatser bör hänsyn
tas till hur det påverkar miljön.
Kommunledningskontorets yttrande
I översiktsplanen anges att det finns möjlighet att utveckla småbåtsverksamheten inom det område vid Ranängen som är utlagt som småbåtshamn och
båtuppläggning i gällande detaljplan. I övrigt anges inga specifika mål eller
riktlinjer för småbåtshamnar i översiktsplanen.
Tekniska kontoret har beställt en båtplatsutredning som ska omfatta hela
kommunen. Utredningen godkändes av tekniska nämnden den 14 mars
2012. Utredningen visar att det idag finns ca 1 500 allmänna båtplatser vid
brygga, kaj eller boj inom kommunen. På land finns 565 uppläggningsplatser fördelade i fyra av hamnarna. Enstaka vakanta platser finns bara tillfälligtvis i samband med platsbyten. Utredningen visar att ca 400 – 500 nya
båtplatser kan tillskapas där utbyggnad anses planenlig och har goda utsikter
att uppfylla de krav som kan ställas för att klara en bygglovsprövning. Ca
150 – 220 platser kan tillskapas där utbyggnad anses planenlig med är tveksam av andra skäl. Utredningen visar även möjlig lokalisering av ca 100 –
150 nya platser, men då krävs planändring.
Båtplatsutredningen visar att möjligheter finns att utöka antalet båtplatser
både vid Skärviken och Långängen. På båda platserna krävs detaljplan för
en eventuell utökning av platser.
I samband med beslut om att godkänna båtplatsutredningen beslutade tekniska nämnden även att ge tekniska kontoret i uppdrag att prioritera lämpliga platser för utbyggnad. Kommunledningskontoret föreslår utifrån detta att
frågan om vilka områden som ska planläggas för möjlig utbyggnad av båtplatser bör avvakta tekniska nämndens prioritering.
Ett detaljplanärende startar alltid genom att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en detaljplaneprocess. Detaljplaner som
handläggs med s.k. enkelt planförfarande kan dock starta direkt i byggnadsnämnden.
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