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2016-09-16 
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NIF - 2015/00171 

  

Nämnden för idrott och friluftsliv 

 

Jämförelse 
 
 

Befintlig placering Alternativ placering Placering utanför 
naturreservat 

Projektering Befintlig projektering 
används 

Viss omarbetning krävs Ny projektering 

Kostnad  100 000 till 150 000 kr 150 000 till 250 000 kr 

Tidsåtgång Inom tidsramarna Inom tidsramarna Inom tidsramarna 

Pirer Enl befintliga handlingar – 
stenpirer 

Stenpir norrut, söderut 
vågbrytare betong 
(flytande) 

Ny projektering med olika 
alternativ beroende på 
förutsättningar 

Kostnad 9 miljoner 8 miljoner osäker 

Tidsåtgång Vintersäsong Vintersäsong Se längre ned 

Miljökonsekve
ns-beskrivning 

Befintlig MKB används Viss omarbetning krävs Stor omarbetning ev ny 
krävs 

Kostnad  25 000 till 50 000 kr 50 000 till 100 000 kr 

Tidsåtgång  1 månad 3 till 5 månader 

Miljödom Befintlig miljödom som har 
vunnit laga kraft 

Ny miljödom krävs Ny miljödom krävs 

Kostnad  50 000 kr 50 000 kr 

Tidsåtgång  12 till 16 månader 12 till 16 månader 

Detaljplan Inom område för 
detaljplan 

Inom område för 
detaljplan 

Ny detaljplan krävs 

Kostnad   500 000 kr 

Tidsåtgång   Minst 3 till 4 år 

Strandskydd Inom område för upphävt 
strandskydd 

Inom område för upphävt 
strandskydd 

Krävs ny ansökan om 
upphävning av 
strandskydd 

Kostnad    

Tidsåtgång   I anslutning till ny 
detaljplan 

Fördel Säkrare process då 
miljödomen har vunnit 
laga kraft. 
 
Tidigare färdigställande 
sommaren 2018 

Ger mer yta för KFUMs 
seglingsverksamhet 
 
Flytande 
betongvågbrytare ger 
större framtida flexebilitet. 

Ger mer yta för KFUMs 
seglingsverksamhet 
 
Fler båtplatser 

Nackdel Mindre yta för KFUMs 
seglingsverksamhet. 

Senare färdigställande. 
Sommaren 2019 
 
Ev något färre båtplatser. 
 
Risk för överklagande av 
Miljödom – dock kan man 
då använda sig av befintlig 
som har vunnit laga kraft 
och bygga enl 
ursprungsförslag. 

Rejält ökad kostnad och 
mycket senare 
färdigställande, 3 till 5 år 
senare 
 
Risk för överklaganden av 
både Detaljplan och 
Miljödom 

Kommentar Byggstart september 2017 Byggstart september 2018 Vid framtida ökade behov 
av fler båtplatser kan det 
vara ett alternativ att 
bygga ut 
fritidsbåtshamnen söderut. 



   

 

 

 

 


