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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 kommunfull-
mäktige. Denna taxa antogs av kommunfullmäktige i juni 2015 och gäller sedan dess med beslu-
tade tillägg och revideringar. 

Avgifterna i denna taxa gäller till och med båtsäsongen 2022. 

 

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:  930 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: 200 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: 220 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 

 

Avgift för vinteruppställningsplats – Metallvägen 

Utomhus 

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

Avgift:  220 kr per löpmeter båtbredd (+ 0,5 meter) eller tältstorlek 

Minimiavgift:  800 kr 

Tillägg för båtlängd: 60 kr per påbörjad halv meter överstigande 7 meter eller  
tältstorlek 
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Inomhus 

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

Avgift:  700 kr per löpmeter båtbredd 

Minimiavgift:  2 000 kronor 

Tillägg för båtlängd: 220 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:   800 kr 

Fast avgift inne: 2 000 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:      180 kr 3) 

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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