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Revidering av taxa för båt- och gästhamnsplatser i 
Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden  

Beskrivning av ärendet 

En översyn av taxan för båtplatser i Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden 

samt gästhamnsavgift i Mörbylånga och Färjestaden har genomförts. 

Gästhamnen i Grönhögen drivs på arrende av Grönhögens utvecklingsbolag AB.  

Beslutsunderlag 

Taxa Författningssamling, daterad den 3 oktober 2018, kostnadsförändringar 

är rödmarkerade. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018.    

Överväganden 

Avgifterna för båtplatser, gästhamnsplatser, slip- och landningsavgifter för 

fisk har inte uppdaterats sen 2011. Avgifterna bör vara marknadsmässiga och 

måste höjas i takt med att driftkostnader ökar. Elavgift kommer att vara 

oförändrad då elpriset nu är i nivå med 2011. Gästhamnsavgiften höjs till ett 

gemensamt belopp (med eller utan el) för att förenkla betalning och kontroll. 

Övrig prissättning grundar sig på storlek på båtplats, ålder på kaj och 

förtöjningsmaterial. Från 2019 kommer ett nytt bokningssystem, KomMa, att 

ersätta dagens Booking.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Taxan för båtplats i Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden samt 

gästhamnsavgift i Mörbylånga och Färjestaden antas att gälla från och med 

den 1 januari 2019.   

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Roland Nanberg 

Servicechef 

 

 Administratör 
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Kultur- och fritidsverksamheten 

Ekonomi 
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Taxa för Mörbylånga kommuns tre hamnar: Grönhögen, Mörbylånga och 

Färjestadens hamn. 

Inledning 

Hamnarna drivs i egen regi av Teknisk affärsverksamhet. Endast gästhamnen 

i Grönhögen drivs på arrende av Grönhögens utvecklingsbolag AB. 

Avgifterna för båtplatser, gästhamnsplatser, slipavgifter, landningsavgifter 

för fisk och avgifter för hamnen har inte uppdaterats sedan 2011. 

Tekniska affärverksamheten samt Kultur- och näringslivssektorn avser att 

höja samtliga ovan uppräknade avgifter (utom el-avgift) i hamnen och 

gästhamnsavgift med 25 %. Ytterligare avrundningar har gjorts för att få 

omotiverat små prisskillnader att bli lika. 

Att elen blir oförändrad beror på att den i dagsläget ligger på i stort sett 

samma kostnad per Kwh som år 2011. 

Gästhamnavgiften höjs till 200 kr/dygn med eller utan el, för att förenkla 

betalning och kontroll. 

På fyra ställen föreslås att avgifterna ändras i grunden för att förhållandena 

har ändrats. 

 Södra kajen Mörbylånga som nu kan ta större båtar. Allt utrustning är ny. 

 Södra hamnen i Färjestaden har avvecklats på grund av närheten till 

badet och angöringsplats för Dessi. Minskad populäritet för tillfället. 

Bommar är borttagna. 

 Södra sidan av Segelbrygga 3 i Färjestaden. Bör nu vara plats för en 

extra lång båt som troligen låser platsen innanför mot väst. I nuläget 

ligger en betalande bastuflotte där. 

 Flyttbryggan och kajen slås ihop med Segelbrygga 1,2 och 3 i 

Färjestaden och får ett gemensamt pris. 

Omvärld 

Priserna i regionen skiftar stort. Vissa hamnar räknar priser utifrån båtarnas 

längd eller ibland bredd, bland annat beroende på vilket förtöjningsätt som 

används i respektive hamn. 

Kalmar kommun 1 500 – 6 000 kr/år  

Borgholms kommun 1 500 – 3 200 kr/år 

Mönsterås Kommun 920 – 3 500 kr/år 

I Mörbylånga kommuns hamnar grundar sig prissättningen på storlek på 

båtplats,  ålder på kaj och förtöjningsmaterial. 

Avgiftskyldighet 

Avgiftsskyldighet har de som utnyttjar kommunens hamnar för 

båtförtöjning, antingen som hyresgäst till en fast båtplats eller som 

övernattande gästande båtägare med tillgång till el och servicebyggnad. 

Kommunen tar avgift för att ta upp båt på slip och ståtid på slip, samt 

avgifter för landad fisk. 
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I dagsläget tas det inte ut någon avgift för landad fisk. Dels för att det landas 

ytterst lite fisk av yrkesfiskare i Grönhögen, som är kommunens enda 

fiskehamn samt att kommunen inte har någon anställd hamnkapten som kan 

sköta bevakning och vägning. Avgifterna bör dock finnas kvar i det fall 

fisktillgången skulle öka. 

Det tas heller inte ut någon avgift för dagbesökare med båt som ej utnyttjar 

hamnarnas servicebyggnader.  

El ingår med normal förbrukning, på de fasta platserna och från och med 

2019 i gästplatserna. Till normal förbrukning räknas länspump med nivåvakt 

och laddning av batterier.  

I vissa fall tas en separat elavgiften ut för övervintrande långliggare med 

påkopplad värme och/eller användning av fläktar för att undvika infrysning 

av is eller tillfälligt boende i båten.  

Avgiftstyper 

Taxor i Mörbylånga kommuns hamnar 2018 

Höjning enligt 
förslag, 2019 (cirka 

25%) 

Säsongsplatser exkl. moms exkl. moms 

Grönhögens småbåtshamn 682 853 

Färjestadens hamn södra 201-248 792 800 

Färjestadens hamn Stenkajen, Mörbylånga 
hamn flytbrygga. 867 1 084 

Färjestadens hamn Bojen 1-3,  1 056  1 320 

Färjestadens flytbrygga, kajen och 
Segelbrygga 1–54 samt Mörbylånga hamn 
väster 24–45 och Södra kajen 1 069  1 336 

Färjestadens hamn Bojen 4-19,Bågen1- 14 1 320 1 650 

Fiskebåt liten och Mörbylånga hamn öster 1 338 1 673 

Fiskebåt stor, helår 2 008 2 510 

Grönhögens hamn    

Stora hamnen helår 2 008 2 510 

Stora hamnen månadsavgift fiskebåt 402 503 

Stora hamnen dygnsavgift fiskebåt 40 50 

Lilla hamnen helår 1 338 1 673 

Lilla hamnen månadsavgift fiskebåt 267 334 

Lilla hamnen dygnsavgift fiskebåt 40 50 

Stora slipen upptagning 1 570 1 963 

Stora slipen, ståtid/dygn 233 291 

Lilla slipen upptagning 732 915 

Lilla slipen ståtid/dygn 116 145 

Lax, kr/1000 kg 158 198 

Övrig fisk, kr/1000 kg 24 30 
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Taxor i Mörbylånga kommuns hamnar 2018 

Höjning enligt 
förslag, 2019 (cirka 

25%) 

Övrigt exkl. moms exkl. moms 

El-avgift (utan mätare) helår 3 344 3 334 

El-avgift månad 802 802 

El-avgift dygn 40 40 

El-avgift mätare kWh 1,34 1,34 

Lax, kr/1000 kg 158 198 

Övrig fisk, kr/1000 kg 24 30 

 

Betalning av avgift 

För fasta platser, säsong och året runt, samt för slipanvändning och landning 

av fisk faktureras i efterskott. Fasta platser betalas i förskott. 

Gästplatserna betalas direkt på brygga eller hamnkontor med betalstation 

eller med Swish. Målsättningen är att få bort all kontanthantering. 

Indexreglering 

Ovanstående avgifter gäller från den 1 januari 2019 och kommer därefter 

indexuppräknas enligt KPI med oktober 2019 som basmånad. Vid tillämpning av 

index sker omräkning med hela procenttal, varvid höjning sker till närmaste hela tal.  

Taxans införande 

Samtliga taxor träder i kraft den1 januari 2019. 

 

 

Bilaga 1  

Förslag prisområden – kartor över hamnarna 
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