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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Tid: Torsdagen den 20 februari 2020, kl 19.00 OBS tiden! 
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 
 
Kl 17.30 – 18.30 Föreläsning med Gunnar Wetterberg ”I stället för revolution – demokrati” enligt särskild 
inbjudan. 
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kontaktcenter (0503-350 00 
eller kontaktcenter@hjo.se) som kallar ersättare för tjänstgöring. 
 
Hjo 2020-02-12 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Christer Klang (M) och Merja Wester (S) utses att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet. 
Ersättare: Richard Bengtsson (M) och Kjell-Arne Green (S). 
Justeringstid: Måndag 24 februari 2020, kl 16.00 

3. Fastställande av dagordning  

4. Allmänhetens frågestund  

5. Frågestund  

Information: 

Agenda 2030, inför mötet med HjoTiBorg 2020-04-21 
Föredragande: Hållbarhets- och kvalitetsstrateg Annica Carter och socialchef/tillträdande kommundirektör Eva 
Ulfenborg 

6. Taxa och avgifter för upplåtelse av 
allmän platsmark: Revidering 
 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förvaltningens förslag till revidering av taxor och avgifter för 
upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 2020-03-01.  
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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Ärendelista (forts) 
 

 

7. Avgifter för Hjo kommuns små-
båtshamn: Revidering 
 
Föredragande: Tekniska utskottets 
ordförande Lars Glad (M) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fast-
ställa förslag till reviderade avgifter för Hjo kommuns småbåts-
hamn att gälla från 2020-03-01. 
 

8. Valärenden 
 

- Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Thomas Karlsson (Sd) 

- Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter  
Göran Lindér (Sd) 

9. Nya motioner att anmäla  

10. Anmälningsärenden  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

8 ( 16) 

2018-233 

Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till revide
ring av taxor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 2020-03-0 I. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18 § I I om Taxa avseende avgifter för upplåtelse av all
män platsmark. Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp de antagna 
avgifterna och timavgifcerna med förändringen i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är ok
tober månad 2018. Utöver denna uppräkning föreslår förvaltningen följande revideringar av 
taxan: 

I. Avgiften för foodtrucks höjs från 3 500 kr per säsong till 6 000 kr per säsong.

Markhyran som uppgått till 3 500 kr för hela säsongen under sommaren 2019 beslutades av
kommunfullmäktige i november 2018 i samband med antagandet av taxan för allmän plats
mark. Förvaltningen föreslår i denna revidering att markhyran sätts till 6 000 kr per säsong,
vilket motsvarar en månatlig kostnad om I 500 kr. Förvaltningen har jämfört med andra
kommuner som upplåter mark för foodtrucks. Det är långt ifrån alla kommuner som har en 
antagen markhyra för foodtrucks. Det är vanligt att man använder så kallade nyttoparke
ringstillstånd istället. Jämförelsen med kommuner som tillämpar markhyra visar att 3 500 kr
är en relativt låg markhyra. Nedan listas ett antal kommuners markhyra för foodtrucks:

Skövde kommun I 700 kr och 7 600 kr per månad beroende på vart i kommunen man vill
placera sin foodtrucks 

Älmhult 

Lund 

Bengtsfors 

2 000 kr/ månad 

2 000 kr/ månad 

I 700 kr/månad 

2. I förslaget till revidering förtydligas och förenklas beskrivning av att Hjo kommun debiterar
för arbete i samband med arrangemang. För att förenkla införs "paket-pris" avseende trafik
avstängning och sophantering. Debitering sker i enligt självkostnad.

Föreslagna förändringar är markerade med överstruken text och gul markering. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till revidering av Taxa och avgifter 
för upplåtelse av allmän platsmark. 

Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad Sidan 

1(2) 

Enhet 

Samhällsbyggnad 
Datum 

2020-01-08 
Dnr 

2018–233 

Handläggare 

Maria Berg 
Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503 352 50, www.hjo.se 

Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark: Revide-
ring 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till 
revidering av taxor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 2020-03-
01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18 § 11 om Taxa avseende avgifter för upplåtelse 
av allmän platsmark. Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp 
de antagna avgifterna och timavgifterna med förändringen i Prisindex för kommunal verk-
samhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2018. Utöver denna uppräkning föreslår förvalt-
ningen följande revideringar av taxan: 

1. Avgiften för Foodtrucks höjs från 3 500 kr per säsong till 6 000 kr per säsong.

Markhyran som uppgått till 3 500 kr för hela säsongen under sommaren 2019 beslutades 
av kommunfullmäktige i november 2018 i samband med antagandet av taxan för allmän 
platsmark. Förvaltningen föreslår i denna revidering att markhyran sätts till 6 000 kr per 
säsong, vilket motsvarar en månatlig kostnad om 1 500 kr. Förvaltningen har jämfört med 
andra kommuner som upplåter mark för Foodtrucks. Det är lång ifrån alla kommuner som 
har en antagen markhyra för Foodtrucks. Det är vanligt att man använder så kallade nytto-
parkeringstillstånd istället. Jämförelsen med kommuner som tillämpar markhyra visar att 3 
500 kr är en relativt låg markhyra. Nedan listas ett antal kommuners markhyra för Food-
trucks: 

Skövde kommun: 1 700 kr och 7 600 kr per månad beroende på vart i kommu-
nen man vill placera sin Foodtruck.  

Älmhult: 2 000 kr/ månad 
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Lund  2 000 kr/ månad 

Bengtsfors:  1 700 kr/månad 

 

 
2. I förslaget till revidering förtydligas och förenklas beskrivning av att Hjo kommun 

debiterar för arbete i samband med arrangemang. För att förenkla införs ”paket-
pris” avseende trafikavstängning och sophantering. Debitering sker i enligt själv-
kostnad.  

 
Föreslagna förändringar är markerade med överstruken text och gul markering  

Beslutsunderlag 
Detta missiv. 
Förslag till revidering av ”Taxa avseende avgifter för upplåtelse av allmän platsmark”. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Näringslivsenheten 
Kultur, turism och fritid 
 
Svante Andrén  
Samhällsbyggnadschef 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark 

 

Dokumenttyp Taxa 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2018-10-18, § 11 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2020-02-20 § xx 

Detta dokument gäller för Samhällsbyggnad 

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Samhällsbyggnadschef 

Dnr 2018-233 
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Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning ......................................................................................................................................... 3 

Taxor avseende avgifter för upplåtelse av allmän platsmark i Hjo kommun ..................................... 4 

Avgifter ........................................................................................................................................................... 4 

Tillsyn .............................................................................................................................................................. 4 

Avgift för uteserveringar ............................................................................................................................ 5 

Avgift för Foodtrucks .................................................................................................................................. 5 

Debitering el .................................................................................................................................................. 5 

Avgift för arrangemang på allmän platsmark .......................................................................................... 5 

Gatuavstängning ............................................................................................................................................ 5 

Stor avstängning med omledning av trafik ............................................................................ 5 

Stor avstängning utan omledning av trafik ............................................................................ 5 

Liten avstängning ................................................................................................................................ 5 

Sophantering ......................................................................................................................................... 6 

Övriga arbeten i samband med arrangemang ........................................................................................ 6 

Övrigt ........................................................................................................................................................ 6 
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Taxor avseende avgifter för upplåtelse av allmän platsmark i Hjo 
kommun 

Denna taxa gäller från och med den 1 januari 2019.  

Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ända-
mål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas 
som allmän platsmark i detaljplanen.  

Avgifter 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av allmän platsmark med stöd av lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats med mera 
samt 3 kap 1-2 §§ Ordningslagen (1993:1617) om allmän ordning och säkerhet.  

För att få använda allmän platsmark krävs polistillstånd. Hjo kommun är remissinstans och ytt-
rar sig över ansökan. 

Förvaltningen har rätt att avslå polisansökan om upplåtelsen bedöms som olämplig eller om sö-
kanden inte tidigare följt villkoren i polistillståndet.  

Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Ut-
gångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018.  

Samhällsbyggnadsavdelningen i Hjo kommun hanterar alla avgifter för upplåtelse av allmän plats-
mark. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Hjo kommun mot faktura. Polistillståndet är 
underlag för fakturering. 

Avgift för upplåtelse av allmän platsmark är momsbefriad. Skulle reglerna om moms ändras skall 
avgiften justeras med hänsyn till detta. Avgifter avseende timpris för kommunens nedlagda 
tid för iordningställande inför och efter arrangemang är belagda med moms. 

Tillsyn 

Tillsyn av godkända polistillstånd på allmän platsmark genomförs löpande av Hjo kommun. Vid 
anmärkningar från invånarna och vid tillsyn tar samhällsbyggnadsförvaltningen kontakt och om 
anmärkningen inte åtgärdas skickas en begäran till polisen för åtgärd enligt ordningslagen 3 kap 
19 § Ordningslagen (1993:1617).  

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet när det gäller krav på tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Reglerna finns i plan- och bygglagen (8 kap § 12). Nämnden kan därför in-
gripa om polistillståndet på den allmänna platsmarken inte följer bestämmelserna. 
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Avgift för uteserveringar  

100 103 kr/kvm och säsong 

Säsong för uteserveringar: 1 april till 30 september 

 

Avgift för Foodtrucks 

3 500 6 000 kr/ plats och säsong 

Säsong Foodtrucks: 1 april till 30 september 1 maj till 30 augusti 

Vid upplåtelse för Foodtrucks övrig tid debiteras avgift enligt överenskommelse med samhällsbyggnad 

 

Debitering el 

Hjo energi debiterar el enligt mätning eller schablon.  

Avgift för arrangemang på allmän platsmark 

Vid övriga arrangemang som marknad, konsert, utställning mm upplåts Hjo kommuns allmänna 
platsmark till självkostnadspris. 

Hjo kommun upplåter marken kostnadsfritt mot att arrangören ombesörjer iordningställande 
före och efter arrangemanget enligt överenskommelse med Hjo kommuns samhällsbyggnadsav-
delning.  

Hjo kommun upplåter mark kostnadsfritt i samband med arrangemang. Arrangören ombesörjer 
iordningställande och städning i samband med arrangemanget efter överenskommelse med Hjo 
kommuns samhällsbyggnadsavdelning.  Kommunen debiterar för avstängning, omledning av 
trafik och sophantering enligt självkostnad nedan. 

Gatuavstängning 

Stor avstängning med omledning av trafik 3 250 kr, inkl. moms 

Avstängning av torget och Hamngatan med omledning av trafik via Ringvägen. Kommunen kör ut och in 

material till resp. avstängningsplats. Arrangören ställer ut och ställer undan materialet vid avstängningens 

början och slut 

 

Stor avstängning utan omledning av trafik 2 350 kr, inkl. moms 

Avstängning av Hamngatan och Torget med Trafik via Långgatan och Torggatan (utan om-ledning). 

Kommunen kör ut och in material till resp. avstängningsplats. Arrangören ställer ut och ställer undan 

materialet vid avstängningens slut början och slut 

 

Liten avstängning   1 650 kr, inkl. moms 

Avstängning av Torget, gata, parkeringsplats eller annan offentlig plats. Kommunen kör ut och in material 

till resp. avstängningsplats. Arrangören ställer ut och ställer undan materialet vid avstängningens början 

och slut 
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Sophantering   1 575 kr, inkl. moms 

Transport och källsortering av tre fraktioner. På AÖS återvinningsstation finns sju uppsättningar med 

tre fraktioner för utlåning. Kommunen ombesörjer utkörning av tunnor, transport av tunnor till ÅVC 

samt tömning. 

 

Övriga arbeten i samband med arrangemang 

Hjo kommun debiterar timkostnad för personal och fordon/ maskin för nedlagd tid i samband 
med arrangemang. Debitering sker enligt självkostnad. I de fall iordningställandet inte följer 
överenskommelsen debiteras arrangören ett timpris för kommunens nedlagda tid för 
iordningställande.  

Personal:  513 kr/ timme inklusive moms 

Maskin: 213 kr/ timme inklusive moms 

I de fall arrangörer brister i återställning och städning enligt överenskommelse med Hjo 
kommun debiteras en timkostnad för kommunens nedlagda tid för iordningställande enligt 
nedan: 

Personalkostnad 550 kr/h, inkl. moms 

Fordon Pick up 165 kr/h, inkl. moms 

Lastmaskin  1 050 kr/h, inkl. moms 

Sopmaskin  1 275 kr/h 

 

Övrigt  
Om avgift enligt ovan inte är tillämpbar ska avgiften beräknas enligt grunderna ovan efter 
bedömning i varje enskilt fall. 



Kommunstyrelsen 

Ks § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 ( 16) 

2015-226 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till re
viderade avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2020-03-0 I. 

Sammanfattning 

Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes med cirka I O % inför båtsäsongen 2019 och 
avsikten var att låta denna höjning gälla tom säsongen år 2020. Förvaltningen föreslår därför 
ingen höjning av avgifterna för båtplats i Hjo hamn. 

Den revideringen av avgifterna som föreslås är föranledd av följande förslag till förändringar: 

• I avvaktan på utredningen kring den fortsatta driften av båtuppställningsplatsen föreslår
förvaltningen att det ska vara möjligt, för de båtägare som har sin båtplats vilande inneva
rande säsong, att förvara båtar på den kommunala båtuppställningsplatsen även sommar
tid under perioden från I juni till 31 augusti. (Denna möjlighet har tidigare bara erbjudit
under vinterhalvåret). Säsongsavgiften för sommaruppställning föreslås bli 700 kr för
uppställning utomhus resp I 800 kr för uppställning inomhus.

• förvaltningen föreslår att en avgift om I 000 kr tas ut i de fall hyresgäst tappar bort
nyckel till båtuppställningsplatsen samt en avgift om 200 kr i de fall nummerskylten för
märkning av uppställd båt försvinner.

• förvaltningen föreslår att det, under för- och eftersäsong, införs en möjlighet för de båtä
gare som inte har fast båtplats att lägga sina båtar i hamnen i samband med sjösättning
och upptagning. Avgiften förslås bli 180 kr per påbörjad vecka.

I bifogat förslag till revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn" är det som föreslås 
utgå eller ändras markerat som överstruken text och förslag till ändringar är kursiverade och 
gul markerade. 

Beslutsunderlag 

Gata/parkchefens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till revidering av avgifter för Hjo kommuns 
småbåts hamn. 

Utdragsbestyrkandc 

(J_ __ . 
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Samhällsbyggnad Sidan

1(2) 
Enhet 

Gata/park/hamn 

Datum 

2020-01-08 

Dnr 

2015-226 

Handläggare 

Anders Westermark 

Mottagare 

Kommunfullmäktige 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 01, www.hjo.se 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till revide-
rade avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2020-03-01. 

Sammanfattning 
Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes med cirka 10 % inför båtsäsongen 2019 och av-
sikten var att låta denna höjning gälla tom säsongen år 2020. Förvaltningen föreslår därför ingen 
höjning av avgifterna för båtplats i Hjo hamn.  

Den revideringen av avgifterna som föreslås är föranledd av följande förslag till förändringar: 

• I avvaktan på utredningen kring den fortsatta driften av båtuppställningsplatsen föreslår för-
valtningen att det ska vara möjligt, för de båtägare som har sin båtplats vilande innevarande
säsong, att förvara båtar på den kommunala båtuppställningsplatsen även sommartid under
perioden från 1 juni till 31 augusti. (Denna möjlighet har tidigare bara erbjudit under vinter-
halvåret). Säsongsavgiften för sommaruppställning föreslås bli 700 kr för uppställning utom-
hus resp. 1 800 kr för uppställning inomhus.

• förvaltningen föreslår att en avgift om 1 000 kr tas ut i de fall hyresgäst tappar bort nyckel
till båtupställningsplatsen samt en avgift om 200 kr i de fall nummerskylten för märkning av
uppställd båt försvinner.

• förvaltningen föreslår att det, under för- och eftersäsong, införs en möjlighet för de båtä-
gare som inte har fast båtplats att lägga sina båtar i hamnen i samband med sjösättning och
upptagning. Avgiften förslås bli 180 kr per påbörjad vecka.

I bifogat förslag till revidering av ”Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn” är det som föreslås 
utgå eller ändras markerat som överstruken text och förslag till ändringar är kursiverade och gul-
markerade.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn. 
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Skickas till 
Samhällsbyggnad 

 

Anders Westermark 

Chef gata/ park 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

 

Dokumenttyp Avgifter 

Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, § 155 

Senast reviderad Kommunfullmäktige 2016-12-15, § 94 

Kommunfullmäktige 2018-12-20 § 69 

Kommunfullmäktige 2020-02-20 § xx 
Detta dokument gäller för Hjo kommun 

Giltighetstid 2019-01-01 – tills vidare 

Dokumentansvarig Gata/parkchef 

Dnr 2015-226  
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Innehållsförteckning 

 

 

Innehållsförteckning ......................................................................................................................................... 2 

Taxor och avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn ............................................................................... 3 

Avgift för båtplats sommarsäsong ................................................................................................................ 3 

Avgift för enstaka veckor under för- och eftersäsong ..................................................................................... 3 

Avgift för båtplats under vintersäsong ........................................................................................................ 3 

Avgift för vinteruppställningsplats – Metallvägen ...................................................................................... 4 

Avgift för sommaruppställning Metallvägen ..................................................................................................... 4 

Avgift båtplatskö ............................................................................................................................................... 4 

Gästhamnsavgift ................................................................................................................................................ 4 

Rampavgift .......................................................................................................................................................... 5 

 
  



 3(5) 

 

Taxor och avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

För användning av offentlig plats och för område som kommunen har jämställt med offentlig 
plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. Denna taxa antogs av kommunfullmäktige i juni 2015 och gäller sedan dess 
med beslutade tillägg och revideringar. 

Avgifterna i denna taxa gäller till och med båtsäsongen 2020. 

Avgift för båtplats sommarsäsong 

Avgift för båtplats vid kaj eller brygga per säsong omfattande tiden från och med 15 april till och 
med 31 oktober. I denna avgift ingår tillgång till gästhamnsservicen 

 

Avgift:  850 kr per löpmeter brygglängd 

 

Tillägg för båtlängd: 190 kr per varje påbörjad halv meter överstigande 7 meter 

Avgift för enstaka veckor under för- och eftersäsong 

Avgift: 180 kr per påbörjad vecka vid sjösättning och upptagning när fast 
båtplats inte innehas. (Innebär att båtägare som har annan 
hemmahamn än Hjo ges möjlighet att ligga enstaka veckor i Hjo hamn 
i samband med sjösättning och upptagning) 

Avgift för båtplats under vintersäsong 

Avgift för båtplats vid kaj eller brygga per säsong omfattande tiden från och med 1 november 
till och med 14 april. 

 

Avgift: 200 kr per plats och månad oavsett löpmeter brygglängd, inklusive 
el för frostvakt. I de fall då el används för uppvärmning av båt 
debiteras faktisk uppmätt elkostnad. 
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Avgift för vinteruppställningsplats – Metallvägen 

Utomhus 

Avgift för vinteruppställningsplats, per säsong omfattande tiden från och med 1 september till 
och med 31 maj. 

 

Avgift:  200 kr per löpmeter båtbredd (+ 0,5 meter) eller tältstorlek 

Minimiavgift:  700 kr 

 

Tillägg för båtlängd: 50 kr per påbörjad halv meter överstigande 7 meter eller 
tältstorlek 

Inomhus 

Avgift för vinteruppställningsplats, per säsong omfattande tiden från och med 1 september till 
och med 31 maj. 

 

Avgift:  600 kr per löpmeter båtbredd 

Minimiavgift:  1 800 kronor 

 

Tillägg för båtlängd: 200 kr per påbörjad halv meter överstigande 7 meter 

Högsta tillåtna längd: 11 meter 

Avgift för sommaruppställning Metallvägen 

Avgift för sommaruppställning, per säsong omfattande tiden från och med den 1 juni till och med den 
31 augusti 

 

Fast avgift ute:     700 kr 

Fast avgift inne:  1 800 kr 

 

Övriga avgifter uppställning 

Borttappad nyckel: 1 000 kr 

Borttappad nummerskylt:   200 kr 

Avgift båtplatskö 

Anmälningsavgift: 300 kr 1) 

Årlig avgift: 100 kr 2) 

Gästhamnsavgift 

Avgift per båt och dygn:      160 kr 3) 
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El per dygn: 20 kr 

Rampavgift  

Årskort: 1 000 kr 

Per dag: 50 kr 

Samtliga avgifter i denna taxa inkluderar mervärdesskatt. 

 
1) Anmälningsavgiften inkluderar den årliga avgiften för det första året 
2) Avser kostnadstäckning för administration 
3) Avgiften inkluderar tillgång till gästhamnsservice 
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