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Dnr SBN 2019/293

§ 159 Avgifter, taxa för båtplatser Fiskarhamnen,
Dalarö
Sammanfattning

Förvaltningen har under våren 2019 gjort en gedigen översyn av
båtplatserna i Fiskarhamnen respektive Dalarö kanal.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kommun arbetar med att ha en levande skärgård och därav
bör prioriteringslistan, antagen 2011-11-21 ses över.
Förvaltningen har konstaterat att de avtal som finns har olika
avtalstider, uppsägningstider samt båtplatserna debiteras olika.
I samband med genomgång av båtplatserna i Fiskarhamnen,
Dalarö, kan det konstateras att det inte längre finns något behov av
y- respektive F-indelning.
Förvaltningen har även sett över priserna för de olika
båtplatskategorierna.
Förvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
hyresgäst skall betala för den del som hyresgäst nyttjar, enligt
följande avgifter:
Året om-platser

125 kr/kajmeter + 40 cm x 12 månader,
1 januari – 31 dec

Sommarplatser

125 kr/ kajmeter + 40 cm x 7 månader,
15 april – 14 nov

Vinterplatser

125 kr/ kajmeter + 40 cm x 5 månader,
15 nov – 14 april

Landplatser

1000kr/ år. Max 2,5 m bred plats.
1 jan – 31 dec.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-08-20
- Beslut prioriteringslista 2001-11-21 Tekniska nämnden.
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Förslag till beslut

1.

Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till
prioriteringslista för båtplatser på Fiskarhamnen Dalarö enligt
följande:

1. Handelsfartyg, registrerade för yrkestrafik och
hemmahörande
i Haninge kommun
2. Registrerade fartyg/båtar med yrkesverksamhet i Dalarö och
skärgården
3. Fastboende i skärgården, utan reguljär båt eller
färjeförbindelse
4. Fastboende i skärgården, med reguljär båt eller
färjeförbindelse
5. Fritidsboende i skärgården, utan reguljär båt och
färjeförbindelse.
6. Fritidsboende i skärgården, med reguljär båt och
färjeförbindelse.
7. Fastboende i Haninge kommun
8. Övriga.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om båtplatsavgifter enligt
följande avgifter:

Utdragsbestyrkande

Året om-platser

125 kr/kajmeter + 40 cm x 12 månader,
1 januari – 31 dec

Sommarplatser

125 kr/ kajmeter + 40 cm x 7 månader,
15 april – 14 nov

Vinterplatser

125 kr/ kajmeter + 40 cm x 5 månader,
15 nov – 14 april

Landplatser

1000kr/ år. Max 2,5 m bred plats.
1 jan – 31 dec.
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Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till
prioriteringslista för båtplatser på Fiskarhamnen Dalarö enligt
följande:
1. Handelsfartyg, registrerade för yrkestrafik och
hemmahörande i Haninge kommun
2. Registrerade fartyg/båtar med yrkesverksamhet i Dalarö och
skärgården
3. Fastboende i skärgården, utan reguljär båt eller
färjeförbindelse
4. Fastboende i skärgården, med reguljär båt eller
färjeförbindelse
5. Fritidsboende i skärgården, utan reguljär båt och
färjeförbindelse.
6. Fritidsboende i skärgården, med reguljär båt och
färjeförbindelse.
7. Fastboende i Haninge kommun
8. Övriga.
Sven Gustafsson (M) deltar ej i beslutet.

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden

Ordförande Petri Salonen (C) meddelar nämnden att nytt förslag
från förvaltningen föreligger och ordförande bifaller förvaltningens
förslag.
Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand på återremiss för att ge
uppdrag till förvaltningen att kommunicera med föreningar på
Dalarö och yrkar i andra hand på avslag på attsats nr 1 och bifall till
attsats
nr 2.
Ordförande Petri Salonen (C) konstaterar att det finns tre förslag till
beslut; förvaltningens förslag, Moderaternas förslag om återremiss
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samt Moderaternas förslag om avslag attsats 1 och bifall attsats nr
2.
Ordförande Petri Salonen (C) ställer först proposition på om
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras
och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande Petri Salonen (C) ställer därefter frågan om nämnden
ska avslå attsats 1. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla
attsats 1.
Ordförande Petri Salonen (C) ställer därefter frågan om nämnden
ska bifalla attsats 2. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla
attsats 2.
Ordförande Petri Salonen (C) finner att stadsbyggnadsnämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till
prioriteringslista för båtplatser på Fiskarhamnen Dalarö enligt
följande:
1. Handelsfartyg, registrerade för yrkestrafik och
hemmahörande
i Haninge kommun
2. Registrerade fartyg/båtar med yrkesverksamhet i Dalarö och
skärgården
3. Fastboende i skärgården, utan reguljär båt eller
färjeförbindelse
4. Fastboende i skärgården, med reguljär båt eller
färjeförbindelse
5. Fritidsboende i skärgården, utan reguljär båt och
färjeförbindelse.
6. Fritidsboende i skärgården, med reguljär båt och
färjeförbindelse.
7. Fastboende i Haninge kommun
8. Övriga.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Stadsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Stadsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag

6 (6)

Sammanträdesdatum

2019-10-23

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om båtplatsavgifter enligt
följande avgifter:
Året om-platser

125 kr/kajmeter + 40 cm x 12 månader,
1 januari – 31 dec

Sommarplatser

125 kr/ kajmeter + 40 cm x 7 månader,
15 april – 14 nov

Vinterplatser

125 kr/ kajmeter + 40 cm x 5 månader,
15 nov – 14 april

Landplatser

1000kr/ år. Max 2,5 m bred plats.
1 jan – 31 dec.

Reservationer

Sven Gustafsson (M), Nonna Karnova (M), Harald Gärdek (V) och
Peter Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet vad gäller attsats
1.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Vägenheten
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