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Information om riktlinjer för upplåtelse av Botkyrka kommuns
mark- och vattenområden för bryggor och uppläggning av fritidsbåtar
Du får detta brev eftersom du äger en brygga som ligger på Botkyrka kommuns mark- och/eller vattenområde.
Med detta brev vill vi informera dig om kommunens nya riktlinjer för upplåtelse av kommunens mark- och vattenområden för bryggor och uppläggning av
fritidsbåtar. Riktlinjerna antogs hösten 2015 av kommunens samhällsbyggnadsnämnd.
Syftet med riktlinjerna
Syftet med de nya riktlinjerna är att tydliggöra under vilka förutsättningar som
kommunens mark- och vattenområden kan upplåtas för bryggor och uppläggning av fritidsbåtar. Riktlinjerna bifogas till detta informationsbrev.
Vad innebär de nya riktlinjerna?
Riktlinjerna har tagits fram eftersom kommunen såg ett behov av en standard
för vilka villkor som ställs i de markupplåtelseavtal eller polistillstånd där
kommunen upplåter mark- och vattenområden för bryggor eller
uppläggning av båtar.
De nya riktlinjerna innebär att skriftliga markupplåtelseavtal eller polistillstånd
alltid kommer att krävas för den som har en brygga eller båtuppläggningsplats
på kommunens mark. Anledningen är att det ska vara tydligare för båda parter
vilka villkor som gäller för upplåtelsen.
För att genomföra riktlinjerna kommer en genomgång av alla bryggor som
finns på kommunala mark- och vattenområden att göras.
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Befintliga bryggor som saknar giltigt markupplåtelseavtal eller polistillstånd
kan i vissa fall erbjudas ett markupplåtelseavtal eller polistillstånd. Innan de
befintliga bryggorna erbjuds ett markupplåtelseavtal kommer kommunen att
göra en bedömning om bryggan uppfyller kraven i de nya riktlinjerna. Ägarna
till de bryggor där kommunen anser att ett giltigt markupplåtelseavtal saknas
kommer att kontaktas särskilt.
Kommunens arbetsgrupp har påbörjat genomgången av de bryggor som finns
på kommunal mark. Bedömningar kommer att göras av de bryggor som saknar
avtal och kontakter kommer att tas med berörda bryggägare. Arbetsgruppen
har startat arbetet i Tullingesjön där berörda bryggägare kommer att kontaktas
under 2018.
Har du frågor eller synpunkter?
Har du frågor eller synpunkter på de nya riktlinjerna är du välkommen att kontakta kommunens kontaktperson Emma Rolfsson via e-post
emma.rolfsson@botkyrka.se
Vet du om någon som har en brygga på kommunens mark men som inte har
fått denna information får du gärna föra vidare informationen eller kontakta
mig.

Vänliga hälsningar,
Emma Rolfsson
Mark- och exploateringsenheten

