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Dnr NTN 2020/229

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Anlägga frisbeegolfbanor i Nacka
Inkom den 30 augusti 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget i medborgarförslaget. Efterfrågan för denna
typ av anläggning är inte tillräckligt hög för att göra en anläggning just nu. Därmed är
medborgarförslaget bemött.
Sammanfattning av ärendet
Medborgaren anser att det bör anläggas en eller flera 18-hålsbanor för frisbeegolf i
någon av Nacka kommuns grönområden. Enligt förslagslämnaren är frisbeegolf en
populär utomhusaktivitet bland både unga och äldre vilket gör att sporten växer.
Förslag på platser är naturreservaten Velamsund, Strålsjön/Erstavik och Tattby.
Alla förslag på utomhusaktiviteter tas tacksamt emot och sedan avgör budget och
efterfråga samt aktivitetens karaktär vad som prioriteras. Detta förslag kommer läggas
till listan över möjliga framtida anläggningar eftersom efterfrågan för att anlägga denna
typ av anläggning behöver bli högre innan det blir prioriterat. Förslaget om att lägga en
bana i ett naturreservat innebär också vissa hinder då en dispens från föreskrifter, som
reglerar vad som får finnas inom naturreservatet, är en förutsättning för anläggningen.
De finns frisbeegolfbanor i angränsande kommuner varav en på Värmdö.
Förslagen i medborgarförslaget
Medborgaren anser att det bör anläggas en eller flera 18-hålsbanor för frisbeegolf i
någon av Nacka kommuns grönområden. Enligt förslagslämnaren är frisbeegolf en
populär utomhusaktivitet bland både unga och äldre vilket gör att sporten växer.
Förslag på platser är naturreservaten Velamsund, Strålsjön/Erstavik och Tattby.
Enhetens utredning och bedömning
Alla förslag på utomhusaktiviteter tas tacksamt emot och sedan avgör budget och
efterfråga samt aktivitetens karaktär vad som prioriteras.
Detta förslag kommer läggas till listan över möjliga framtida anläggningar eftersom
efterfrågan för att anlägga denna typ av anläggning behöver bli högre innan det blir
prioriterat. Förslaget om att lägga en bana i ett naturreservat innebär också vissa hinder
då en dispens från föreskrifter, som reglerar vad som får finnas inom naturreservatet, är
en förutsättning för anläggningen.
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De finns frisbeegolfbanor i angränsande kommuner bland annat i Stockholm, Tyresö och
på Värmdö.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Enligt andra kommuner som har anlagt denna typ av anläggning är en frisbeegolfbana
med 18 hål en investering som börjar på ca 60 000 kronor och uppåt för målburar och
utslagsplats. Utöver det tillkommer kostnader för anläggandet av banhålen med röjning
av vegetation och eventuella markarbeten. Driftkostnaden består av klippning av gräs
kring korgen och slyröjning samt tillsyn av banan.
Konsekvenser för barn
Det finns gott om öppna gräsytor i kommunen där det går att träna frisbee.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Karl Bengtson
Naturförvaltare
Enheten för drift offentlig utemiljö

