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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Båtplatsavgift 

 

Prislista för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun år 2018 
 

 

Plats med fast förtöjning 

Y-bommar eller stolpar   1 160,00 kr per breddmeter (platsens 
bredd). 
Permanent el ingår ej i detta pris. 
Plats med bojförtöjning. 

Kunden står själv för tyngd, kätting och boj samt utläggning. 

El och färskvatten saknas   790,00 kr per breddmeter (platsens 
bredd/längd). 
El och färskvatten på bryggan  880,00 kr per breddmeter (platsens bredd). 
Permanent el ingår ej i detta pris. 
Svajförtöjning   1 030,00 kr per säsong. 
Plats med långsidesförtöjning.  790,00 kr per meter brygga (platsens längd). 
Permanent el ingår ej i detta pris. 
Plats för mindre båtar i t.ex. åmynningar 1 030,00 kr per säsong, oftast långsides förtöjning. 
Plats för egen brygga / plats på kommunens mark.  
Så kallat privat brygga.   1 030,00 kr per brygga / plats. 
 
Gästhamnspris vid brygga  180,00 kr per dygn. Vecka 29 230,00kr 
Ställplats, Vägga. kl. 20:00—08:00  180,00 kr.  
 
Vinterförvaring, kvarligger båten på land över sommar tillkommer dubbel avgift.  
Båtens bredd + 1m x båtens längd + 1m. 
 2,5 x 6 m       625,00 kr 
 3,0 x 8 m       825,00 kr 
 3,5 x 8 m      890,00 kr 
 3,5 x 10 m     1 030,00 kr   
4,0 x 10 m     1 240,00 kr 
4,5 x 12 m     1 370,00 kr 
4,5 x 13 m     1 460,00 kr 
5,0 x 12 m   1 590,00 kr 
5,0 x 13 m   1 720,00 kr 
 5,0 x 14 m   1 840,00 kr 
 6,0 x 15 m   2 005,00 kr 
  
Övriga  platser/markarrende    38,00 kr per m2 
 

Mastförvaring   255,00 kr ej moms 
 

Administrationsavgift för kö  210,00 kr  
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Engångsavgift vid direkt tilldelning av plats. 210,00 kr 
 

Bortforsling av t ex vaggor och vagnar.                   1 210,00 kr + deponi avgift enligt 
renhållningstaxan 
Timkostnad för övrigt arb.   460,00 kr  

Angivna priser, pris ut till kund. 

Förvaringshytt   500,00 kr 

 
Elavgift    Enligt gällande elavtal. 
Va avgift    Enligt gällande va-taxa 
 
 
 
Utdrag ur AU:s protokoll 1989-08-15 § 142 
 
Arbetsutskottet beslutar:  

 att båtplatsavgifterna endast skall omfatta hel eller halv avgift. Detta innebär att person som hyr båtplats före 1 juli 
erlägger hel avgift även om platsen inte blir tillgänglig från båtsäsongens början. Person som hyr båtplats efter den 1 
juli betalar halv avgift även om platsen inte kan disponeras omedelbart från halvårsskiftet.  

 att vid återlämnande av båtplats krediteras hyran med halva summan om platsen kan återlämnas före den 1 juli.  

 Beslut gäller fr o m 1990. 

 
 
OBS! Övriga avgifter kan tillkomma. Kontakta fritidskontoret för komplett pris lista 
 
 

     Angivna priser, pris ut till kund.  


