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 Nr: 6.23 
Antagen av kommunfullmäktige den 23 november 2005, § 168. Dnr: 916/05 -400 
Reviderad av kommunfullmäktige den 22 november 2006, § 182. Dnr: 1180/06 -906 
Reviderad av kommunfullmäktige den 19 december 2007, § 182. Dnr: 1370/07 -906 
 
 
TAXA FÖR FÖRTÖJNINGS- OCH UPPLÄGGNINGSPLATSER 
FÖR TOREKOVS HAMN 
 
 
 
1. Avser säsong 15 april till 31 oktober 
 
1:a Fast båtplats vid kaj eller brygga. Båtens bredd: 
  inkl. moms 
 ej över 2,0 m 2.510:-  
 ” 2,3 m 2.880:-  

” 2,5 m 3.120:-  
” 2,7 m 3.370:-  
” 3,0 m 3.730:-  
” 3,3 m 4.100:-  
” 3,5 m 4.410:-  
” 3,7 m 4.650:-  
” 4,0 m 5.020:-  

 
Tillägg för båtar vars bredd överstiger 4,0 meter: 
per varje påbörjad decimeter. Brutet tal räknas ej. 122:-  

 
Tillägg för båtar vars längd överstiger 6 meter: 

 per meter för del som överstiger 6 m.  
 Brutet tal räknas ej 224:-  
 
1:b Bomplats/pålplats 
 
         Tillägg för plats mellan bommar eller pålar: 
          4 m bommar  612:-  
 6 m bommar  765:-  

8 m bommar  918:-  
 pålar  918:-  
 
1:c Serviceavgift 
 
 Servicekort till dusch och toalett: 

Per dag  30:-  
Per vecka  102:-  
Per månad  204:-  

 Per säsong  612:-  
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2. Gästbåtstaxa/dygn (inkl. avgift för dusch och toalett) 
 

Taxan baseras på båtens bredd och längd 
 
upp till  3,5 m bredd 122:-  
mellan 3,5-4,0 bredd 163:- 
över 4,0 bredd 214:- 

 över 15,0 m längd 255:- 
 

 
 Avgifterna utgår när båtarna förtöjer vid kaj eller brygga. Med gästbåt menas båt 

där övernattning normalt sker ombord. 
 
3. Landbaserade jollar etc. 
 
         För båtar som ej ligger vid kaj eller brygga utan är landbaserade utgår taxa enligt        
följande (avser 15/4-31/10, övrig tid debitering under p. 5) 
 
 Optimistjollar, surfingbrädor 337:- 

övriga ej över 3,0 m längd 337:- 
 över 3,0 m längd 449:- 
 
Någon särskild slipavgift utgår ej. 
 

4. Slipavgift 
 
          För trailerburna båtar utgår slipavgift per sjösättnings- 
 tillfälle  41:- 

Årsavgift kan dock erläggas med  428:- 
 
5. Uppläggningsavgifter 
 
a) För båtar upplagda under vinterhalvåret på anvisad plats inom hamnområdet eller 

på annan anvisad plats för uppläggning, erlägges uppläggningsavgift motsvarande 
25 % av avgift enligt grundtaxa 1 a. (Ej momsbelagt) 

 
b) För båtar som ligger kvar i hamnen under tiden 1 november - 14 april erlägges 

avgift motsvarande 25 % av avgift enligt grundtaxa 1 a. 
 
c) På land upplagda båtar, båtvaggor och material mm. skall vara bortforslat från 

respektive uppläggningsplats senast en (1) vecka efter sjösättningsdagen, dock se-
nast den 1 maj. I annat fall kommer materialen att bortforslas till särskild upp-
läggningsplats på ägarens bekostnad. 

 
d) ”Radarstationen” 

För båtar upplagda vid ”Radarstationen” gäller följande taxa: 
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1 november till den 14 april - vinteravgift 
- 25 % av hamnavgift enligt grundtaxa 1 a 
- vaggor, släpvagnar, containers mm:  25 % av hamnavgift enligt grundtaxa 1 a, 

dock minst 1 000:- 
 

15 april - 31 oktober - sommaravgift 
- båtar med hamnplats (lämnar sin plats fri): ingen avgift 
- båtar utan hamnplats:  25 % av hamntaxa enligt grundtaxa 1 a 
- vaggor och trailers till båtar med hamnplats:  ingen avgift 
- vaggor, och trailers till båtar utan hamnplats:  25 % av hamntaxa enligt grundtaxa 

1 a. Dock minst 500:- 
- containers, släpvagnar, mm:  25 % av hamntaxa enligt grundtaxa 1 a, dock minst 

1000:- 
 
Alla båtar, vaggor mm måste förses väl synligt med nummerbricka som erhålls av 
hamnmästaren, eller med namn och telefonnummer. Allt som ej är märkt enligt 
ovan förverkas av kommunen inom ett (1) år. 

 
6. Eltaxa 

 
Elström, per kWh (om mätare finns)  1,53:-  
Uttagsavgift/dygn, 2 amp. ingår i gästbåtsavgift 

 För övriga/kWh    1,53:-  
 eller per dygn    15:-  
 6 –16 amp.    31:- 
 Tillfällig anslutn. 25-32 amp. i grundavgift  87:- 
 därefter efter förbrukning/kWh  1,53:-  
 
 Inkoppling på hamnens elnät endast efter överenskommelse med hamnmästaren. 
 
7. Liggeavgift 

 
Liggeavgift 536:- inkl. moms avseende sju sammanhängande dagar kan lösas i 
förskott om följande villkor är uppfyllda: 
 

- Gäller vid tillgång till lediga platser (ej gästbåtsplatser) 
- Endast efter överenskommelse med hamnmästaren 
- Båten får ej vara bebodd under liggandetiden 
- Får utnyttjas max två gånger/båt och säsong 
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