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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
 

Småbåtshamn Bondön 

 

2017: 1 000 tkr 

2018: 500 tkr 

2019: 500 tkr 

 

Beskrivning av projektet:  
Småbåtshamnen vid Bondökanalen grävs nu och förbereds markmässigt för en framtida småbåtshamn. Den 

lämnas därefter i princip ”ren” utan vare sig VA, el, bryggor, belysning, byggnader, träd/buskar etc. Det 

kommer att innebär ett stort åtagande för den blivande hamnföreningen att överhuvudtaget få igång ham-

nen så att den fungerar som båthamn från våren 2017. På Kommunalrådsberedningen den 15/3 blev det 

tydligt att det finns inga mer pengar avsatt till småbåtshamnen vid Bondökanalen och att Kultur och fritids-

nämnden i VEP 2017 skulle vara återhållsamma i sitt äskande för hamnen. Med detta som bakgrund läm-

nar nämnden följande förslag till investeringsäskande 2017. Detta förutsätter att KLK reserverar 600 tkr för 

VA-ledning och pumpstation fram till kanalen. För att kunna fortsätta att utveckla hamnområdet äskar vi 

dessutom 500 tkr per år 2018, 2019 för ex, servicefunktion för gästande båtar (toalett, vatten, dusch, tvätt), 

flytbryggor för båtar som går genom kanalen, förskönade åtgärder (gräs, träd, buskar) samt övriga kom-

pletteringar. 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Utvecklingen av Bondön kommer att kräva resurser både ekonomiska och personella främst från Kommun-

styrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och tillsynsnämnden förutom Kultur och fritidsnämn-

den. Ett konkret exempel är VA-försörjningen där både Kommunstyrelsen och Kultur och fritidsnämnden 

måste investera i. Önskvärt vore om någon nämnd fick ett huvudansvar för utvecklingen av Bondön som 

då kan ta initiativ till träffar över nämnds- och förvaltningsgränserna så att utmaningar löses i samförstånd 

och utveckling sker så effektivt som möjligt. 

 

Syfte/Mål: 
Att skapa förutsättningar för en ideell förening att driva och utveckla den nya småbåtshamnen på Bondön 

enligt liknande form som nu sker på Renöhamn. 

 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

Avlopp för latrintömning båthamnen, turbåtar och servicehus investering 800 tkr. Anslutningsavgift VA 

80 tkr. Då krävs att avloppsledning grävs ned från nuvarande anslutningspunkt till kanalen som KLK an-

svarar för till en kostnad av 600 tkr. 

Elförsörjning båthamnen investering 100 tkr Anslutningsavgift el 35 tkr. 

Diverse kompletteringar/övrigt 100 tkr 

Totalt: 1 000 tkr 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Målsättningen är att föreningen som driver båthamnen i arrendeavtalet med 

kommunen även tar ansvar för service gentemot gästande båtar och i övrigt 

står för alla driftskostnader för småbåtshamnen. 

 

 

2017:  

2018: 

2019: 



 

 

   

 

   

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Samhällsbyggnadsnämnden tecknar arrendeavtal med förening för arrende av småbåtshamnen inklusive 

båtuppläggningsplats, båthus, servicehus och ett mindre antal sjöbodar. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvara för utveckling av privata stugor och bostadshus i området. Nämnden 

ansvarar också för drift av den höj- och sänkbara bron över kanalen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för vidareutveckling av näringslivet runt kanalen i form av exvis camping, ut-

hyrningsstugor, restaurang, bränsle, kiosk och övrig service. 

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Inga större effekter. 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Bondön kan utvecklas till ett skärgårdscentra med möjligheter för näringslivet inom besöksnäringen. 

 

Demokrati och öppenhet 

Bondön kan bli en naturlig mötesplats för det rörliga friluftslivet med fokus på båtlivet och camping. 

 

Livsmiljö 

Tillgängligheten till skärgården förbättras. 

 

Ekonomi 
Då investeringen är gjord och driften igång kommer det att vara förhållandevis små utvecklingskostnader 

för kommunen. 

 

Personal  

Skärgårdsverksamheten kommer så småningom att flytta sin landbaserade ugångspunkt till Bondön vilket 

ger ökad tillgänglighet och effektivare transporter till hela Piteå skärgård. 


