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§ 17 Dnr 2019/00276  

Medborgarförslag: Mobil containertankning för motor-
båtar. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man lå-
ter uppföra någon form av mobil containertankning för motorbåtar. För-
slagsställaren menar att behovet finns då det i kommunen finns många båt-
klubbar. Närmaste tankställe i dag är Solna eller Stallarholmen. Den diesel 
som säljs i bensinmackar är inte lämplig för marint bruk.  

Under beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från plan- och ex-
ploateringsavdelningen. Man ställer sig positiv till att verka för etablering av 
en tankstation för båtar i Bålsta. Detta är i linje med visionen Vårt Håbo 
2030 där det talas om kommunen som en mälarkommun med närheten till 
vatten som en av de kvaliteter som ska vara framträdande för kommuninvå-
narna. Som ett led i detta bör kommunen verka för ett aktivt båtliv.  

Plan- och exploateringsavdelningen trycker också på de viktiga miljöa-
spekter som förslagets genomförande aktualiserar. Mälaren är en känslig 
marin miljö där kommunen huvudsakligen hämtar dricksvatten till bland 
annat Bålsta tätort. Ett utsläpp av drivmedel i området skulle därför natur-
ligtvis bli mycket problematiskt. Det är också viktigt att beakta de transpor-
ter av drivmedel som med stor sannolikhet måste gå genom Bålstas bostads-
områden.  

Sammantaget innebär detta att frågan måste utredas mycket noggrant innan 
en placering kan bestämmas. I Bålstas närområde finns tre båtklubbar på 
kommunal mark och i förslag till översiktsplan för Håbo kommun finns två 
platser utmärkta som möjliga gästhamnar. Inom ett par av dessa områden 
pågår eller planeras detaljplaneändringar. Kommunstyrelsen föreslås föra in 
detta som ett uppdrag i detaljplanearbetet för något av dessa områden. Här 
bör man också undersöka om det finns en privat aktör som är intresserad av 
att etablera sig i Bålsta.  

Förvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan anser att medborgarför-
slaget ska bifallas genom att kommunstyrelsen ger i uppdrag att i detaljpla-
nearbetet för nämnda områden undersöka förutsättningarna för etablering av 
en marin tankstation.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-02-10 § 31 
KSAU 2020-01-27 § 28 
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Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2019-07-20 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 
Förslagsställaren, för kännedom 
Hemsida 
Uppdragslista 
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