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tömningsstation
Inkom den 28 september 2021
Förslag till beslut
Natur och trafiknämnden noterar att det bara finns en båttvätt i kommunen och
ger enheten offentlig utemiljö i uppdrag att ta fram en utredning för alternativ
finansiering av båttvättar. Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förslaget bör kommunen anlägga en kommunal borsttvätt som även klarar
segelbåtar med större djupgående samt en tömningsstation. Det skulle göra det
lättare för båtägarna att vara miljövänliga och göra Nacka kommun till en
föregångskommun. Hållbara alternativ för en överkomlig summa bör kunna
erbjudas båtfolket.
Kommunens tidigare strategi att ge bidrag till båtklubbar för inköp av en
anläggning har visat sig vara minder hållbar i längden då kostnaden för drift och
underhåll har blivit för stor för klubbarna. Därav finns endast en kvar i hela
kommunen. För att ta fram ett förslag på alternativ finansiering behövs en
utredning.

Förslagen i medborgarförslaget
Enligt förslaget bör kommunen anlägga en kommunal borsttvätt som även klarar
segelbåtar med större djupgående samt en tömningsstation. Det skulle göra det
lättare för båtägarna att vara miljövänliga och göra Nacka kommun till en
föregångskommun. Hållbara alternativ för en överkomlig summa bör kunna
erbjudas båtfolket.
Medborgaren har ingen tvätt i närheten som tar segelbåtar med djupgående mer
än 1,4 meter och om ansvaret för att erbjuda en sådan anläggning ligger på
båtklubbar och privata aktörer kommer det fördröja övergången mot bättre miljö.
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Enhetens utredning och bedömning
Nacka kommun har samarbetet med båtklubbar och marinor för att få till ett
hållbart båtliv i Nacka. Det har skett genom gemensam ansökan om Lova-bidrag
så att båtklubbar ska kunna köpa en båttvättar. Det har fungerat fram till för
några år sedan då företaget som sålde dem gick i konkurs. Det tillsammans med
att tvättarna har visat sig vara dyra i drift och underhåll för båtklubbarna gör att
det nu endast finns en kvar i hela kommunen.
Kommunen vill kunna fortsätta erbjuda bra miljöval för kommunens båtägare för
att på så sätt skapa attraktiva livsmiljöer, värna naturen och en giftfri miljö.
Båtklubbar och marinor är de platser som har bra förutsättningar för att kunna
erbjuda denna typ av anläggning men ekonomiskt behöver en ny strategi tas fram
för att det ska vara möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt som båtägare så att
kommunens mål samt miljömål uppfylls.
För att ta fram ett förslag på hur en sådan lösning skulle kunna se ut behöver en
utredning göras. En av de saker som behöver utredas är om kommunen bör gå in
och driva ett antal båttvättar eller om kommunen kan bidra ekonomiskt på ett
sådant sätt att båtklubbarna kan återuppta funktionen. Kostnaden för inköp och
drift är en viktig del i utredningen.
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