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Godkännande av avtal - båtbottentvätt till
Furusunds Gästhamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal mellan Norrtälje kommun och MarkXtra enligt bilaga 1 till
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Norrtälje kommun har blivit beviljat LOVA bidrag för uppförandet av Båtbottentvätt i Furusunds
gästhamn med maximalt 1073 tkr varav 75 % redan betalts ut till Norrtälje kommun, samt fått extern
finansiering från MarkXtra med samma belopp. Genom att LOVA bidraget betalas ut till Norrtälje
kommun, så måste den del av bidraget som går genom Norrtälje kommun betalas ut från kommunen.

Ärendet
Norrtälje kommun har tillsammans med MarkXtra sökt LOVA medel för anläggandet av en
båtbottentvätt i Furusunds gästhamn. Stockholms Länsstyrelse har beviljat högst 1073tkr, där bidraget
inte får överstiga 80 % av de stödberättigade kostnaderna. MarkXtra går in med maximalt 1073 tkr för
inköp och anläggande av båtbottentvätten. Den beräknade kostnaden för själva båtbottentvätten enligt
LOVA ansökan är 2146 tkr.
LOVA bidraget från Länsstyrelsen i Stockholm är utbetalt till Norrtälje kommun med 75 % av beviljat
bidrag dvs 804 750kr resterande del behöver MarkXtra ligga ute med fram till enligt projektets
slutrapportering 30 okt 2021.
Borsttvätten kommer att ägas av bolaget MarkXtra som ensamt har ansvar för att se till att de
myndighetstillstånd, dispenser eller liknande som krävs inhämtas och att relevanta
ansvarsförsäkringar tecknas.

Båtbottentvätten placeras i Furusunds gästhamn vid röd punkt
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Bilder på 2 av de olika typer som finns i Sverige i dagsläget Överst BigWash, Nederst
Boatwasher
Lagkrav
Koppling till gällande styrdokument
Mål och budget 2020-2022. Målområde 2, Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljöoch klimatmässigt hållbart sätt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Kommunen betalar ut bidraget till bolaget successivt i tre omgångar med motsvarande en tredjedel av
LOVA bidragets värde varje gång. En första utbetalning görs när anläggningen är beställd (mot
uppvisande av kvitto), en andra betalning när anläggningen är installerad och delrapport inkommen till
kommunen (se 7§ i avtalet med MarkXtra) och en tredje utbetalning görs när anläggningen är
besiktigad och slutrapporterad.
Inga övriga ersättningar eller kostnadstäckningar utgår från kommunens sida.

Förvaltningens analys och slutsatser
Förvaltningen anser att anläggandet av en båtbottentvätt i Furusund gynnar det marina livet i
Östersjön, då det ger möjlighet att avstå från att bottenmåla ett flertal båtar med miljöförorenande färg.
Placeringen Furusund är lämplig då det stort antal båtar passerar platsen och den ligger centralt i
södra delen av Norrtälje kommun.

Tidplaner
I drift från september 2020. Projektavslut 30 oktober 2021
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