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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa båtplatsavgift m.m. 

 

Prislista för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun år 2022 

Båtplats sommarsäsong 1 april–31 oktober 

Permanent el ingår inte i dessa priser 

Vid plats med bojförtöjning står kunden själv för tyngd, kätting och boj samt utläggning. 
 

Plats med fast förtöjning 

Y-bommar eller stolpar 1 305,00 kr per breddmeter (platsens bredd) 
 

Plats med bojförtöjning 

El och färskvatten saknas 890,00 kr per breddmeter (platsens bredd) 

El och färskvatten på bryggan 985,00 kr per breddmeter (platsens bredd) 
 

Svajförtöjning  1 155,00 kr per säsong 
 

Plats med långsidesförtöjning 890,00 kr per meter brygga (platsens längd) 
 

Plats för mindre båtar i t.ex. åmynningar 1 155,00 kr per säsong, oftast långsidesförtöjning 
 

Plats för egen brygga/plats på kommunal mark Enligt arrendeavtal 
 

Gästhamnspris vid brygga 180,00 kr per dygn 

Ställplats husbil Vägga/Svanevik 180,00 kr per dygn 

 

Uppläggningsplats vintersäsong 1 september–31 maj 

Båtens bredd + 1 meter x båtens längd + 1 meter 

2,5 x 6 m 495,00 kr 

3,0 x 8 m 790,00 kr 

3,5 x 8 m 920,00 kr 

3,5 x 10 m 1 155,00 kr 

4,0 x 10 m 1 315,00 kr 

4,0 x 11 m 1 445,00 kr 

4,5 x 12 m 1 775,00 kr 

4,5 x 13 m 1 925,00 kr 

5,0 x 12 m 1 970,00 kr 

5,0 x 13 m 2 135,00 kr 

5,0 x 14 m 2 300,00 kr 

6,0 x 15 m 2 960,00 kr 

> 6,0 x 15 m 33 kr per m2 

Om båten ligger kvar på land över sommaren debiteras dubbel avgift för uppläggningsplatsen för den 

säsongen. 

 

Övriga avgifter 

Mastförvaring   290,00 kr (ingen moms) 

Förvaringshytt   545,00 kr 

Administrationsavgift för kö  225,00 kr 

Engångsavgift vid direkt tilldelning av plats 225,00 kr 

Bortforsling av t ex vaggor och vagnar 1 250,00 kr + deponiavgift enligt renhållningstaxan 

Timkostnad för övrigt arbete  515,00 kr 

Elavgift   Enligt gällande elavtal 

VA-avgift   Enligt gällande VA-taxa 

 

Om man erbjuds båtplats före 1 juli faktureras man hel avgift även om platsen inte blir tillgänglig från 

båtsäsongens början. Om man erbjuds båtplats efter 1 juli faktureras man halv avgift även om platsen inte 

kan disponeras omedelbart från halvårsskiftet. Om en båtplats sägs upp skriftligt före 1 juli krediteras halva 

avgiften. 


