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Yttrande: Tillstånd till vattenverksamhet, Danderyd 2:1 

Ärende 
Tekniska kontoret vid Danderyds kommun har ansökt om tillstånd hos 
mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt till vattenverksamhet för att 
förlänga två bryggpontoner med 17 respektive 22 meter samt 
laglighetsförklara befintliga anläggningar på fastigheten Danderyd 2:1, 
Skogsviks båtsällskap. Miljö- och stadsbyggnadskontorets miljöavdelning 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet med domstolens målnummer M 
8301-18, med svar till mark- och miljödomstolen senast 25 april 2019. 
Begäran om anstånd med svar har godtagits och nytt svarsdatum är den 14 
maj 2019. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat 2019-04-23 med dnr 2019-
278 som sitt yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.   

Bakgrund 
Tekniska kontoret vid Danderyds kommun vill möjliggöra att fler personer 
får tillgång till båtplats inom kommunen. Kommunen vill förlänga två av de 
befintliga bryggorna med 17 respektive 22 meter samt laglighetsförklara 
befintliga bryggor. Krav på laglighetsförklaring ställs för att Skogsviks 
båtsällskaps verksamhets historia går tillbaka till före 1945 och det har inte 
gått att få fram uppgifter när respektive brygganläggning har utförts, 
förutom en ponton som lades ned 2012. Med den bakgrunden ansöker nu 
tekniska kontoret att få resterande bryggor laglighetsförklarade i samband 
med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för förlängning av två av de 
befintliga bryggorna.  
 
Småbåtsverksamheten i Skogsvik har idag plats för 135 småbåtar och 
utökningen innebär ytterligare 24 båtplatser i vattnet. Som underlag till 
ansökan har tekniska kontoret tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning 
och en mark- och sedimentundersökning. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets miljöavdelning har deltagit i samråd den 
16 mars 2017. Länsstyrelsen har i beslut den 9 augusti 2017 konstaterat att 
betydande miljöpåverkan inte föreligger. Förlängningen av bryggorna görs i 
anslutning till en redan befintlig småbåtshamn och på redan ianspråktagen 
plats. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att det är relevant att 
beakta miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Vattenförekomsten Edsviken 
har enligt bedömningen idag otillfredsställande ekologisk status, på grund 
av övergödning av framförallt kväve och fosfor. Miljökvalitetsnormen för 
Edsviken är: God ekologisk status med en tidsfrist till år 2027. 
 
Danderyds kommun är med i Edsvikens vattensamverkan som gemensamt 
arbetar för att uppfylla miljökvalitetsnormen. 
 
Utökningen av småbåtshamnen bedöms inte påverka förutsättningarna för 
att nå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomst. Stranden vid 
småbåtshamnen är ianspråktagen. Inga ytterligare uppläggningsplatser på 
land kommer anordnas utan enbart platser i vatten. 
 
Edsviken är idag redan påverkat av båttrafik så den utökning som ytterligare 
24 platser medför innebär enbart en marginell förändring på belastningen. 
De planerade åtgärderna i anläggningsskedet och driftskedet bedöms inte 
påverka vattenstatusen eller djurlivet negativt.  
 
Båtklubben har ett aktivt miljöarbete och en miljöpolicy med krav på att 
medlemmarna enbart målar med hårda båtbottenfärger, inte tvättar med 
högtryckstvätt och att de under säsong använder båtbottentvätt. Deras 
miljöpolicy och miljöregler bidrar till bedömningen att miljökonsekvenserna 
för planerad utökning blir små.  
 
Med bakgrund av detta har miljö- och hälsoskyddsnämnden inget mer att 
erinra. 
 
 
Elisabeth Thelin  Anne-Charlotte Glantz 
Bygg- och miljödirektör  Miljöchef 
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Expedieras: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt


