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Kommunen hyr ut båtplatser vid Sundsbron, både bryggplatser och 
stolpplatser. Syftet med förevarande dokument är att ange vilka avgifter som 
tas ut.  
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1. Inledning  
Kommunen hyr ut båtplatser vid Sundsbron, både bryggplatser och 
stolpplatser. 

Syftet med förevarande dokument är att ange vilka avgifter som tas ut.  

2. Avgift för båtplats   
 
Platserna får nyttjas under tiden 15-april – 15-oktober. Avgifterna avser pris 
per säsong. Avgifterna är inklusive moms.  
 
2.1 Bryggplats  
Avgift för båtplats vid bryggan är 1 500 kr.  
 
2.2 Stolpplats   
Avgift för båtplats vid stolpe är 500 kr.  
 

3. Övriga avgifter  
3.1 Otillåten förvaring 
Det är inte tillåtet att vinterförvara båtar på kommunens mark och utanför 
säsongen skall inga båtar finnas upplagda på kommunens mark. Den 
båtägare som trots det förvarar båten på kommunens mark faktureras en 
avgift för detta om 3000 kr.  
 
3.2 Borttappad nyckel 
Den båtplatsägare som tappar bort nyckel till grinden får betala 2000 i avgift 
för att få ut en ny nyckel.  
 

4. Indexjustering  

Översyn av nedan angivna avgifter kan ske varje år.  

Indexreglering ska tillämpas enligt Konsumentprisindex (1980=100) varje 
år, med 2022 som basår, årsmedeltal utgör indexjusteringen. Avrundning 
ska ske till närmaste tiotal.  

 
 Belopp 2022 Förslag 2023 Avser 
Båtplats brygga 1 500 1 500 Bryggplats per säsong 
Båtplats stolpe 500 500 Stolpplats per säsong  
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Avgift otillåten 
vinterförvaring 

- 3 000 Otillåten vinterförvaring  

Borttappad nyckel  - 2 000  
 
 
Förevarande dokument och avgifter ska träda i kraft från och med den 1 
januari 2023.  
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