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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-11-29

Servicenämnden
§ 130
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser
2018
Dnr SFN 2017/0310
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2017-11-09
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Kostnadsexempel båtplatser
Bakgrund
Serviceförvaltnings produktionsavdelning fick i mars 2014 i uppdrag av
Servicenämnden att utarbeta taxor med inriktning på införande av
bryggmeterplatser samt ändra taxa på uppläggningsplatser till kvadratmeterpris.
Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive hamn som har en
anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvalitéer som påverkar
efterfrågan. Ett tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller y-bom. Taxan
sätts efter varje påbörjad halvmeter, exempel om en plats är 3,01 räknas denna
som 3,5m plats.
Med anledning av detta föreslås ett bryggmeterpris samt ett fast pris på ybommar följande småbåtshamnar:
-

Svensknabben 720kr/bryggmeter
Kullö 650kr resp 750kr/bryggmeter
Ängö 600kr resp 660kr/bryggmeter
Stensö Fiskehamn 750kr/bryggmeter
Ekenäs 450kr resp 650kr/bryggmeter
Y-bom 5 meters 670kr
Y-bom 6 meters 700kr
Y-bom 8 meters 950kr
Y-bom 10 meters 1 250kr
Sommartaxa år 2 – 1 500kr
Sommartaxan ska efter år 2 dubbleras årligen

Produktionsavdelningen har sett över djupet i hamnarna och sett att vissa
bryggor i hamnarna har ett begränsat djup, varav de dubbla prissättningarna.
Ett förslag från båtklubbarna är att sommartaxan för uppläggningsplatserna ska
öka varje år och detta är någonting kommunen tycker är ett bra förslag. Därför
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har produktionsavdelningen lagt ett förslag på att sommartaxan ska vara 500 kr
första året, 1 500 kr år två och sedan att det dubblas för varje år båten står på
land. Anledningen till detta är att både båtägare och Kalmar kommun vill ha
ordning på uppställningsplatserna.
Kösystemet kommer att slopas och därmed taxan för att stå i kö.
Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt
bilaga för småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla fr.o.m. båtsäsongen
2018 och uppläggningssäsongen 2018/2019.

Sekreterare
Marcus Kindahl

Justeras
Johanna Petersson
ordförande

Krister Thornberg

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Madeleine André
0480-450437

2017-11-09

SFN 2017/0310

Servicenämnden

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt
bilaga för småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla fr.o.m. båtsäsongen
2018 och uppläggningssäsongen 2018/2019.
Bakgrund
Serviceförvaltnings produktionsavdelning fick i mars 2014 i uppdrag av Servicenämnden att utarbeta taxor med inriktning på införande av bryggmeterplatser samt ändra taxa på uppläggningsplatser till kvadratmeterpris. Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive hamn som har en anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvaliterer som påverkar efterfrågan. Ett
tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller y-bom. Taxan sätts efter varje
påbörjad halvmeter, exempel om en plats är 3,01 räknas denna som 3,5m plats.
Med anledning av detta föreslås ett bryggmeterpris samt ett fast pris på ybommar följande småbåtshamnar:
-

Svensknabben 720kr/bryggmeter
Kullö 650kr resp 750kr/bryggmeter
Ängö 600kr resp 660kr/bryggmeter
Stensö Fiskehamn 750kr/bryggmeter
Ekenäs 450kr resp 650kr/bryggmeter
Y-bom 5 meters 670kr
Y-bom 6 meters 700kr
Y-bom 8 meters 950kr
Y-bom 10 meters 1 250kr
Sommartaxa år 2 – 1 500kr
Sommartaxan ska efter år 2 dubbleras årligen

Produktionsavdelningen har sett över djupet i hamnarna och sett att vissa
bryggor i hamnarna har ett begränsat djup, varav de dubbla prissättningarna.
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Ett förslag från båtklubbarna är att sommartaxan för uppläggningsplatserna ska
öka varje år och detta är någonting kommunen tycker är ett bra förslag. Därför
har produktionsavdelningen lagt ett förslag på att sommartaxan ska vara 500 kr
första året, 1 500 kr år två och sedan att det dubblas för varje år båten står på
land. Anledningen till detta är att både båtägare och Kalmar kommun vill ha
ordning på uppställningsplatserna.
Kösystemet kommer att slopas och därmed taxan för att stå i kö.

Tomas Lexinger
Produktionschef

Madeleine André
Enhetschef park

Bilagor
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Kostnadsexempel båtplatser

Handläggare

Datum

Madeleine André

2017-11-09

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser
Taxa för småbåtshamnar gäller fr.o.m. säsongen 2018 och taxa för uppläggningsplatser fr.o.m. uppläggningssäsongen 2018/2019.
Båtplatser i småbåtshamnar
Årlig av-

Småbåtshamn
Ljungnäs
Svensknabben
Lindöfjärden
Jutebron
Kullö
-"Ängö
-"Elevatorkajen
Stensö
T-Bryggan
Ekö
Ekenäs
åretruntboj
-"y-bom
Dockehamnen åretruntboj
Varvsholmen
Uppläggningsplatser
Samtliga uppläggningsplatser
Båtskjul Kullö
’’
’’

Plats
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris H bryggan
1-12 meterpris
13-36 meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
Meterpris
1-14 meterpris
15-32 meterpris
Meterpris
Meterpris

Plats 1-44
Plats 45, 53
Plats 46-52
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El
700 kr
720 kr
460 kr
460 kr
750 kr
650 kr
650 kr
750 kr
810 kr
750 kr
510 kr
750 kr
650 kr
450 kr
660 kr
850 kr
27 kr/kvm
1275 kr
1345 kr
1120 kr

X
X
x
X
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Övriga avgifter
Avgift för att stå i kö till båtplats eller uppläggningsplats
Pålboj
Y-bom 5 meters
Y-bom 6 meters
Y-bom 8 meters
Y-bom 10 meters
El
Avgift vid nyttjande av ej bokad plats
Bortforsling av t ex båtar, vaggor och vagnar
Timkostnad för övriga arbeten
El (administrativ kostnad 100 kr plus självkostnad för
el)

150 kr per år
250 kr
670 kr
700 kr
950 kr
1 250 kr
750 kr
500 kr per dygn
självkostnad
500 kr
100 kr + självkost-

Sommartaxa (uppställning 1 juni – 14 sept)
Sommartaxa år 2

500 kr
1 500 kr

Sommartaxa år 3 och framåt

Dubbleras varje år

Båtkranslyft

300 kr per lyft

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 3,1 – 3,5 räknas den som en 3,5 m plats etc.
Ovanstående avgifter gäller för år 2018 och kommer därefter indexuppräknas enligt
KPI
med oktober 2017 som basmånad. Vid tillämpning av index sker omräkning med hela
procenttal, varvid höjning sker till närmaste hela tal.

Handläggare

Datum

Madeleine André
0480-450437

2017-11-14

Kostnadsexempel
2017

2018

diff

Kullö 3 m plats

2 230 kr 2 500 kr

Kullö 4 m plats

2 230 kr 3 250 kr 1 020 kr 4x750 (meterpris) + 250 för pålboj

Ängö 4 m plats + el

2 985 kr 3 640 kr

4x660 (meterpris) + 250 för pålboj +
655 kr 750 kr för elplats

Stensö 4 m plats m 8 m y-bom + el

4 400 kr 4 700 kr

4x750 (meterpris) + 750 för el +
300 kr 950 kr för y-bom

Svensknabben 3 m plats m 6 m y-bom

1 875 kr 2 860 kr

985 kr 3x720 (meterpris) + 700 för y-bom
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270 kr 3x750 (meterpris) + 250 för pålboj

