
 

 

 
 
 
 

 

STYRANDE DOKUMENT 
 
Fastställt av Dokumentansvarig Datum 
Kommunfullmäktige Karin Fahlcrantz 2021-10-25  
 
 

Taxa för båtplatser och uppställningsplatser 
För taxa på Kalmar kommuns båtplatser, bryggplats. Taxorna ska gälla från 
och med 2022-01-01.  
 
Taxorna har fyra klasser (A-D). Taxorna baseras på 2021 års 
konsumentprisindex och ska sedan årligen justeras enligt konsumentprisindex. 
Avgiften ska dock aldrig understiga första upplåtelseårets avgift. 
 
Taxa A 
Taxa för båtplatser på Svensknabben. Kostnad är 920 kronor per bryggmeter 
och tillgång till el finns från delade el-stolpar.  
 
Taxa B 
Taxa för båtplatser på Stensö fiskehamn, Kullö, Elevatorkajen, Ängö, 
Ljungnäs, Dockehamnen och Varvsholmen. Kostnad är 800 kronor per 
bryggmeter. På de platser det finns möjlighet till eget eluttag görs ett tillägg på 
ytterligare 750 kronor per år.  
 
Taxa C  
Taxa för båtplatser på T-bryggan, Ekö och Ekenäs. Kostnaden är 650 kronor 
per bryggmeter. På de platser det finns möjlighet till eget eluttag görs ett tillägg 
på ytterligare 750 kronor per år.  
 
Taxa D  
Taxa för båtplatser på Lindöfjärden och Jutebron. Kostnaden är 550 kronor 
per bryggmeter. Här finns inte tillgång till el.  
 
 
I taxa B och C kvarstår tillägg för egna eluttag på 750kr så länge den typen av 
el-lösning finns kvar på bryggorna. Vid nyinvestering på platserna kommer 
istället en uppdatering göras där delade eluttag erbjuds likt lösning i Taxa A 
 
Alla båtägare med avtal om båtplats i Kalmar kommun kan kostnadsfritt 
använda kommunens båtbottentvätt avgiftsfritt en gång per år.  
  
Övriga tillägg  
 
Plats med pålboj 250 kronor 
 
Plats med Y-bom 750 kronor 
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Övrigt Avgift 
Avgift för nyttjande av ej bokad båtplats 500 kronor per dygn 
Bortforsling av till exempel båtar, vaggor och 
Vagnar 

Självkostnadspris 

Timkostnad för övriga arbeten 500 kronor per timme 
El (administrativ kostnad plus självkostnad för 
el) 

100 kronor plus självkostnad 

Sommartaxa uppställningsplatser (uppställning 
1 juni-14 september) 

500 kronor 

Sommartaxa år 2 1500 kronor 
Sommartaxa år 3 och framåt Dubbleras varje år 
Båtkranslyft 300 kronor per lyft 

 
 
Uppställningsplatser 

 
Uppställningsplatser Plats Årlig avgift 
Samtliga uppställningsplatser  27 kronor per kvadratmeter 
Båtskjul Kullö Plats 1-44 1275 kronor 
Båtskjul Kullö Plats 45, 53 1345 kronor 
Båtskjul Kullö Plats 46-52 1120 kronor 

 
 
Taxorna är byggda på ett bryggmeterpris och platserna kommer att debiteras 
för varje halvmeter. Är en plats mellan 2,51-3,0 m bred kommer platsen att 
debiteras som en 3 m plats. Är den 3,01-3,5 räknas den som en 3,5 m plats etc. 
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