
 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 1 

Österåkers kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2016-03-15 

 

Riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande i 

Österåkers kommun 

Grundläggande villkor för ansökan om bidrag 
Bidraget avser att ge ekonomiskt stöd för underhåll, investering eller reinvestering i 
bryggor eller motsvarande i Österåkers kommun. Villkoren för att erhålla bidrag 
innebär att: 

 Bryggan ska vara allmänt tillgänglig. Vem som helst som vill nyttja bryggan ur 
allemanrättsligt perspektiv ska ha tillträde till bryggan men det kan finnas 
begränsningar i rätt att angöra, utifrån hur bryggan trafikeras, syftet med 
bryggan. 

 Bryggan ska främst tillföra en nytta för de bofasta i skärgården eller de 
boende utmed kusten.  

 Bidraget ges även främst till bryggor som används för kollektivtrafik eller 
som anslutningsbrygga eller motsvarande, när detta saknas samt till 
infrastruktur för de öar där fast förbindelse saknas vilket även kan innebära 
infrastruktur på fastlandet.  

 Bidragets storlek bestäms från fall till fall beroende av bedömd samhällsnytta. 
Denna grundar sig på hur många och vilka som avser nyttja bryggan, vilken 
typ av nyttor möjliggörs via bryggan eller motsvarande. 

 Sökande ansvarar för att erforderliga tillstånd såsom bygglov, 
strandskyddsdispens, vattendom m.m. sökts.  

 Bidrag ges först efter kommunens prövning av samhällsnyttan. Prövningen 
görs av Kommunstyrelsen. Även om kriterierna ovan uppfylls finns ingen 
garanti att bidrag lämnas. 

 Om bryggan trafikeras genom allmän trafikplikt via landstinget ska ansökan 
om bidrag även tillsändas Landstinget, Länsstyrelsen och Trafikverket. 

Ansökan 
Ansökan ska undertecknas av bryggans ägares, utsedd firmatecknare eller 
motsvarande. Följande handlingar ska bifogas ansökan: 
 

- Beskrivning av objektet och dess bedömda samhällsnytta, dvs vilka kommer 
nyttja brygga och vad är syftet med bryggan samt redovisa hur den allmänna 
tillgängligheten garanteras. 

- Beskrivning av att erforderliga tillstånd har sökts och givits eller tidplan för 
detsamma. 

- Beskrivning av finansiering, dvs söks andra bidrag 
- Kopia av eventuella andra bidragsansökningar ska biläggas. 

 
Återbetalning 
Om ansökan innehåller felaktiga uppgifter äger Kommunstyrelsen rätt att återkräva 
utbetalt bidrag. 


