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HAMNTAXA 2017
Simrishamns kommun

Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige 2016-11-28, § 219
Förslag Taxa 2017 för hamnavgifter och bestämmelser inom Simrishamns kommun
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Hamntaxa 2017
Del A

Kommersiella hamnar

Exklusive
moms

Fartyg för lastning/lossning (ej fiskefartyg)

Inklusive
moms

Hamnavgift ska utgå med nedan angivna belopp varje
gång fartyg ankommer till hamnar inom kommunen
Sophantering ingår i samtliga hamnavgifter med 0,40 kronor/bruttotonnage
A.1.1

Fartyg ankommande till hamnen för att lossa eller lasta gods
betalar en avgift per bruttotonnage och dygn
Fartyg som saknar bruttotonnage betalar per meter överallt

A.1.2

A.1.3

A.1.4

Fartyg som ligger kvar i hamnen mer än 3 dagar efter att fartyget
är färdiglastat/lossat, betalar från och med fjärde dagen en avgift
per meter av fartygets längd (LOA) och påbörjat dygn
Fartyg som ankommer hamn utan att lasta eller lossa erlägger från
första dygn en avgift per bruttotonnage och dygn.
Lägsta avgift, 200 kr

4,70 kr

5,87 kr

79,00 kr

98,75 kr

7,80 kr

9,75 kr

4,70 kr

5,87 kr

6,50 kr

8,12 kr

3,30 kr

4,12 kr

Vid anlöp av fartyg som varar mindre än 6 timmar reduceras ovan
angivna avgift med 50 %
Lägsta avgift, 200 kr
Fartyg som ankommer för reparation

A.2.1

A.2.2

Fartyg som ankommer hamn för reparation erlägger en avgift
per meter av fartygets längd (LOA) per dygn
Gäller även upplyft på land för reparation
Lägsta avgift, 80 kr/dygn
Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse
Dock lägst en avgift per meter av fartygets längd (LOA)/dygn

A.3

Övrigt

A.3.1

För fartyg som tilldelats fast kajplats inom hamn eller stationerats
i hamn utgår avgift enligt överenskommelse i varje enskilt fall

A.3.2

För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, utställningslokal,
upplag, besättningsbyte eller dyligt utgår en avgift enligt
överenskommelse i varje enskilt fall

A3.3

Befrielse från hamnavgift skall åtnjutas vid tillfälliga besök av
sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt sjöfartsverkets
och fiskeriverkets fartyg. Även andra fartyg som tillhör hamnen
eller nyttjas i dess tjänst är avgiftsbefriade
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Del B

Varuavgifter fartyg (ej fiskefartyg)
Avgift enligt punkterna nedan beräknas efter varans bruttovikt
och enligt tulltaxa

B.1.1

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Varuavgifter med nedan angivna belopp för varor som lossas
eller lastas i hamn
Varubenämning
Sockerbetor
Spannmål
Finmalet mjöl
Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, halm- och foderväxter
Frön och frukter till utsäde, halm och foderväxter
Beredda fodermedel
Salt
Fryst fisk eller andra frysta produkter

6,50 kr/ton
6,50 kr/ton
6,50 kr/ton
6,50 kr/ton
6,50 kr/ton
7,50 kr/ton
5,40 kr/ton
6,50 kr/ton

8,12 kr
8,12 kr
8,12 kr
8,12 kr
8,12 kr
9,37 kr
6,75 kr
8,12 kr

Sand, grus, makadam, kalksten, kalk och cement
Kol, koks, torv och briketter
Bensin
Fotogen
Diesel och eldningsoljor
Sulfater, fosfater och karbonater
Gödselmedel
Trä och trävaror
Träfiberskivor
Träflis (som skeppas ut)
Papper av papp
Varor av sten, gips, cement mm
Tegel, rör och plattor
Järn och stål samt halvfabrikat därav
Socker

3,20 kr/ton
6,50 kr/ton
18,40 kr/ton
13,00 kr/ton
13,00 kr/ton
6,50 kr/ton
6,50 kr/ton
3,20 kr/ton
5,40 kr/ton
3,20 kr/ton
8,60 kr/ton
5,40 kr/ton
5,40 kr/ton
6,50 kr/ton
6,50 kr/ton

4,00 kr
8,12 kr
23,00 kr
16,25 kr
16,25 kr
8,12 kr
8,12 kr
4,00 kr
6,75 kr
4,00 kr
10,75 kr
6,75 kr
6,75 kr
8,12 kr
8,12 kr

B.1.2

För övriga varor betalas avgift enligt överenskommelse

B.1.3

Lägsta belopp per varupost och debiteringstillfälle

B.1.4

Gods som tulltekniskt är i transit

4,90 kr/ton

6,12 kr

B.1.5

Passagerare som befordras med passagerarfartyg

1,66 kr/pass

2,07 kr

B.1.6

Tilläggsavgift för sjöfartsskydd nivå 1 erläggs med avgift

0,25 kr/ton

0,31 kr

B.1.7

Tilläggsavgift för sjöfartsskydd i andra nivåer debiteras rederi
direkt för samtliga kostnader

B.1.8

Av kommersiella skäl får hamnchef besluta om att kostnader i
B.1.6 och B.1.7 får reduceras med högst 50 %
Vid reducering av avgift ska hänsyn tas till hamnens kapacitet,
leveransens varaktighet i tid samt konkurrens etc

220,00 kr
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275,00 kr
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Del C

Taxa för uppläggning/lagring av gods och fartyg

C.1.1

Hamnkaj
Upplåtelseavgift upp till 14 dagar

5,40 kr/kvm

6,75 kr

Efter 14 dagar debiteras per månad

16,20 kr/kvm

20,25 kr

Exklusive
moms

Inklusive
moms

C.1.2

Omlastningsplatta
50 % av avgift för hamnkaj

C.1.3

Hamnförråd (utomhus)
Debiteras endast hel månad

8,10 kr/kvm/månad

10,12 kr

Felixmagasinet
Debiteras endast hel månad

28,00 kr/kvm/månad

35,00 kr

C.1.4

C.1.5

Övrig lagring/förvaring
All upplagring inom hamnområden skall godkännas i förväg av
Simrishamns hamn, som äger rätt att med en månads varsel säga upp all lagring inom
hamnområdet. Om bortforsling ej sker inom angiven tid äger Simrishamns hamn rätt
att på hyresgästens bekostnad forsla bort godset. Godset betraktas då som hittegods.
Gods som påträffas omärkt och utan överenskommelse med Simrishamns hamn betraktas som hittegods

C.1.6

Kryssningsfartyg

C.1.6.1

Kryssningsförtyg per Brt på redden

1,35 kr/Brt

C.1.6.2

För passagerare som medföljer kryssningsfartyg utgår avgift
per passagerare utöver den under C.1.6.1 angivna avgiften

13,00 kr/pass

Avgift utgår för ISPS för kryssningsfartyg på redd per Brt

1,75 kr/Brt

C.1.6.3
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1,68 kr

16,25 kr
2,18 kr
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Del D

Kommersiella hamnar
Fiskefartyg
(Registrerade fiskeskepp och båtar som nyttjas huvudsakligen
till fiske som förvärvskälla)

D.1.1

Fiskefartyg som lossar sin fångst i Simrishamns kommun betalar
en summa av 1,8 % av fångstvärdet. I de 1,8 % ingår hamn-,
hamnvaruavgift samt sophanteringsavgift (normalt 0,3 %)
Dock lägst 200 kr

D.1.2

För de fiskefartyg som regelbundet lossar sin fångst i Simrishamns
kommun gäller avtal för hamnavgift enligt nedan, och debiteras
kvartalsvis

D.1.2.1

Exklusive
moms

Båt

löa <10 meter
löa >10 meter

4 365 kr
5 405 kr

5 456,25 kr
6 756,25 kr

Skepp

Över 12x4 meter betalar en avgift per bruttotonnage/år
Dock lägst
(Brytpunkt vid 50,694 Brt)

147 kr
7 450 kr

183,75 kr
9 312,50 kr

4,70 kr

5,87 kr

6,50 kr

8,12 kr

1 080 kr

1 350,00 kr

Fiskebåtar som inte yrkesmässigt landar fisk debiteras
enligt fritidsbåtstaxan
Skepp som ankommer och ej lossar betalar
hamnavgift per bruttoton/dygn

D.1.2.2

Vid anlöp som varar mindre än sex timmar reduceras
avgifter med 50 procent. Lägsta avgift 200 kronor.

D.1.2.3

Fiskefartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger
avgift per dygn/meter fartygets längd.
Gäller även upplyft på land för reparation
Lästa avgift 80 kronor/dygn.

D.1.2.4

Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse.

D.1.2.5

Redskapspråm, sump eller motsvarande som förtöjs inom hamnområdet erlägger
hamnavgift såsom båt

D.1.3

Fiskefartyg som lossat varan skall omedelbart eller senast en timme
efter lossning lämna lossningsplatsen och istället förtöja vid liggekaj
Om förflyttning inte sker utgår avgift per påbörjat dygn
Dispens från avgift kan medges i särfallet

D.1.4

Den eller de som orsakar utsläpp i hamnbassäng (ex blodvatten från
sillpumpar) eller på kaj kommer att faktureras saneringskostnaden.

D.1.5

I de fall felanmälan görs som innebär att reparatör måste tillkallas
och det visar sig att felet inte beror på hamnens anläggning faktureras
kostnaden för utkörning och felsökning den som gjort anmälan

Del E

Varuavgifter fiskefartyg

E.1.1

Varuavgifter (fiske) med nedan angivna belopp för varor som lossas
i hamnen eller lastas till fartyg.

E.2.1

E.3.1

Inklusive
moms

Varubenämning
Sill
Torsk samt övrig fisk

Avgift i procent av värde
1,1%
0,6%

Förvaring/uppläggning av fiskeredskap
Aktiva fiskeredskap
(Endast inom anvisat område)

16,20 kr/kvm/månad

Förvaring/uppläggning övrigt
Se C.1.6
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20,25 kr
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Del F

Övriga bestämmelser

F.1.1

Med dygn avses 00.00 - 24.00

F.2.1

Befriande från avgift under B.1.1 och D.1.1 är drivmedel, proviant
och förnödenhetsartiklar för fartygets eget behov

F.3.1

Trossföring (Momsbefriat)

Exklusive
moms

Inklusive
moms

Avgift för trossföring utgår enligt följande och gäller både ankomst
och avgång
Fartygets bruttoregisterton
0 - 1 000
1 001 - 2 000
2 001 - 4 000

750 kr
1 055 kr
1 895 kr

F.4.1

Väntetidsdebitering

F.4.1.1

För väntetid under icke ordinarie arbetstid tillkommer gällande
övertidstillägg för personal enligt punkt F.10.1

F.4.1.2

Ej avbeställd trossföring vid inställd avgång, under icke ordinarie
arbetstid, debiteras 2 timmars väntetidsersättning per person

F.5.1

Förhalning

F.5.1.2

Vid förhalning av fartyg mellan olika kajavsnitt erlägges avgift enligt
timdebitering punk F.10.1. Lägsta debitering 3 timmar per person

F.6.1

Användning av egen lastning-/lossningsutrustning inom hamnområde

F.6.1.1

Vid användning av egen lastning-/lossningsutrustning inom hamnområden skall alltid
såväl för- som efterbesiktning av nyttjat område genomföras. Gemensam besiktning
genomförs under för Simrishamns hamns ordinarie arbetstid, utan debitering. Operatören skall omedelbart, på egen bekostnad, efter utfört arbete, städa använt område. Om
så ej sker genomför Simrishamn hamn städning på bekostnad av operatören. Debitering sker med 450 kronor/timme.
Åverkan eller skador som konstateras vid slutbesiktning skall omgående ersättas av
operatören.
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937,50 kr
1 318,75 kr
2 368,75 kr
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Exklusive
moms
F.7.1
F.7.1.1

Elavgifter
Förbrukningsavgift för elström

Inklusive
moms

1,48 kr/kwh

1,85 kr

19,50 kr/m3

24,37 kr

Inkoppning på hamnens elnät får endast ske efter tillstånd
eller erhållande av elkort
F.8.1
F.8.1.1

Färskvatten
Förbrukningsavgift för färskvatten
Lägsta avgift 250 kr per tillfälle

F.9.1

Hyra högtryckstvätt
Max 5 timmar per tillfälle

F.10.1

F.11.1.1

218,75 kr

390 kr/pers/timme
585 kr/pers/timme
780 kr/pers/timme
780 kr/pers/timme

487,50 kr
731,25 kr
975,00 kr
975,00 kr

Extra personal utanför schemalagd arbetstid
Tidpunkt
Vardagar
Vardagar
Vardagar
Söndag och helgdag

F.11.1

175 kr/tillfälle

Klockan
07.00-16.00
05.00-07.00 och 16.00-18.00
18.00-05.00
00.00-24.00

Markhyra garnbod (momsbefriat)
Bod som nyttjas av yrkesfiskare med licens
Avgift utgår per kvadratmeter och år
Dock lägst

114 kr/kvm/år
1710 kr/år

Bod som nyttjas för kommersiellt ändamål
Avgift utgår enligt arrendekontrakt
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142,50 kr
2 137,50 kr
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Del G

Avgifter för slip i Skillinge

G.1.1

Fartyg utan last upptages och nedfiras till följande avgifter
Fartygets bruttotonnage
0-20 Brt
För varje ton därutöver debiteras

G.1.2

Exklusive
moms

Dygnsavgift då fartyget står på slip debiteras enligt följande
Fartygets bruttotonnage
0-20 Brt
För varje ton därutöver debiteras

2 235 kr
18 kr

175 kr/dygn
3,70 kr/dygn

Dygnsavgift erlägges för varje påbörjat dygn som fartyget står på slipen
G.1.3

Fartyg som slipdras ska som ett minimum vara ansvarsförsäkrade.
Finner slipförman att anmält fartygs sjövärdighet är tvivelaktigt ska hamnchef
kontaktas. Hamnchef avgör om fartyget ska slipdras.
Om hamnchef inte anser fartyget sjövärdigt för slipdragning och/eller saknar
ansvarsförsäkring skall fartygsägaren omedelbart ombesörja att fartyget avlägsnas
från hamnen, alternativt påtecknar avtal hyr båtplats till dess fartyg iordningsställts
och blivit sjövärdigt för slipdragning.

G.1.4

Vid beställning av slip skall uppges den tid fartyget vill disponera slipen.

G.1.5

Fartyg tas upp i den ordning de blivit anmälda. Hamnpersonalen har rätt ändra
turordningen med hänsyn till haverier och likvärdigt.

G.1.6

Fartyg som inte är klart för sliptagning när dess tur infaller förlorar sin turordning.

G.1.7

Hamnverksamheten är inte ansvarig för skador orsakade av förhållanden utanför dess
kontroll.

G.1.8

Vid sliptagning skall personal från fartyget själv verkställa förhalning, trimning och
därmed samhörande arbeten.

G.1.9

Fartyg får inte stå kvar på slipen utan att arbete utförs såvida inte hamnpersonalen
givit sitt godkännande.

G.1.10

Om is behöver brytas för fartygets upptagande eller nedfirande skall fartygets ägare
erlägga kostnaden härför. Om färdigreparerat fartyg inte kan nedfiras från slip utan
föregående isbrytning får det stå kvar avgiftsfritt om det inte hindrar annat fartyg
från upptagning. Skulle så vara fallet har det på slipen stående fartygets ägare att
med hälften deltaga i isbrytningskostnaderna eller från samma tidpunkt erlägga avgift
enligt sliptaxa.

G.1.11

För extra uppbyggnad på kölblocken debiteras merkostnaden. Vid åverkan på kölblocken skall de återställas i gott skick, kostnaden faktureras fartygsägaren. Ägare
av fartyg är skyldig att rätta sig efter vad hamnpersonalen i övrigt meddelar.

G.1.12

Om särskilda skäl föreligger kan avvikelse från avgift enligt G.1.1 och G.1.2
medges genom särskild prövning.

G.1.13

Sjöräddningssällskapet har rätt att göra en sliptagning per båt och år kostnadsfritt.
Gäller endast båt som är stationerad inom kommunen.

G.1.14

Området runt slipen skall städas av brukaren efter sliptagning. Städas inte området
görs det av kommunen på brukarens bekostnad.

G.1.15

Förbrukning av el vid slipen göres genom användning av elkort

G.1.16

I slipavgiften ingår två hamnpersonal. Vid behov av ytterligare debiteras detta enligt
taxan för extra personal F.10.1)
Försäkringsavgift för sliptaget fartyg erläggs enligt förljande:

G.2.1

Upp till 7 dagar

0,02 procent av fartygets försäkringsbelopp

Därefter för varje påbörjad vecka

0,01 procent av fartygets försäkringsbelopp
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Inklusive
moms

2 793,75 kr
22,50 kr

218,75 kr
4,62 kr
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Del H

Avgifter i fritidsbåtshamnar
Avgiftsbeloppen regleras vid varje årsskifte utfrån Statistiska centralbyråns "Konsumentprisindex (1980=100),
fastställda tal".Vid beräkningen skall indexets medelvärde för den senaste 12-månadersperioden juli-juni före avgiftsåret
(juli 2006 - juni 2007: index 286,88) jämföras med perioden juli 2005 - juni 2006 (index 282,02) och förändringen sker
med avgiftsnivån för år 2007 som bas. Ändringen av avgiftsbeloppen skall gälla under nästkommande kalenderår.
Erhållna avgiftsbelopp avrundas uppåt eller nedåt. Tvåsiffriga krontal och däröver höjs uppåt till närmsta
femtal kronor och ensiffriga krontal till närmast hela kronor.

H.1

Fritidsbåtar
Avgifter angivna inklusive gällande mervärdesskatt

H.1.1

Sommarsäsongsavgift i Simrishamns småbåtshamn
Priser båtplatser sommarsäsong 1/4 - 31/10
Priser båtplatser vintersäsong 1/11 - 31/3 reduceras med 50 procent
Gäller samtliga fritidshamnar

Plats mellan bommar
Bredd i meter
2,25
2,75
2,75
3,25
3,75
3,25
3,75
3,25
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
4,40
5,00
5,00
5,50

Inklusive
moms
Säsongsavgift
2 850,00 kr
3 275,00 kr
3 645,00 kr
4 245,00 kr
4 525,00 kr
4 705,00 kr
5 120,00 kr
5 225,00 kr
5 540,00 kr
5 495,00 kr
5 670,00 kr
5 830,00 kr
6 040,00 kr
6 780,00 kr
6 490,00 kr
7 460,00 kr
8 025,00 kr

Längd i meter
4,50
4,50
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
10,00
10,00
8,00
10,00
8,00
10,00
12,00
10,00
12,00
12,00

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats längs
kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter.
Årsavgift
0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0

8 295,00 kr
9 100,00 kr
9 895,00 kr
11 025,00 kr
12 160,00 kr
13 295,00 kr
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H.1.2

Sommarsäsongsavgift i Skillinge småbåtshamn
Plats mellan bommar
Bredd i meter
2,00
2,25
2,75
2,25
2,75
3,25
3,75
3,25
3,75
4,00
4,50

Inklusive
moms

Längd i meter
4,50
4,50
4,50
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Säsongsavgift
2 580,00 kr
2 685,00 kr
3 075,00 kr
2 905,00 kr
3 425,00 kr
3 945,00 kr
4 200,00 kr
4 380,00 kr
4 770,00 kr
5 080,00 kr
5 390,00 kr

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats längs
kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter.
Årsavgift
7 740,00 kr
8 525,00 kr
9 515,00 kr
10 685,00 kr
11 825,00 kr
12 950,00 kr

0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0
Vid boj utgår avgift för varje påbörjad decimeter av båtens
bredd ökad med 5 decimeter
Grundavgift per decimeter
H.1.3

59,00 kr

Sommarsäsongsavgift i Kiviks småbåtshamn
Plats mellan bommar
Bredd i meter
2,25
2,75
2,75
3,25
3,25
3,75
4,00
4,50

Längd i meter
4,5
4,5
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Säsongsavgift
2 000,00 kr
2 350,00 kr
2 565,00 kr
2 910,00 kr
3 225,00 kr
3 565,00 kr
3 740,00 kr
4 075,00 kr

För båtar som inte kan förtöjas med bom betalas årsavgift för plats
längs kaj/brygga baserad på båtens längd plus 1 meter
Årsavgift
7 170,00 kr
7 960,00 kr
9 150,00 kr
10 345,00 kr
11 480,00 kr
12 610,00 kr

0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0
Vid boj utgår avgift för varje påbörjad decimeter av båtens
bredd ökad med 5 decimeter
Grundavgift per decimeter

59 kr
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H.1.3

Sommarsäsongsavgift i övriga hamnar

Inklusive
moms

Avgift utgår för varje påbörjad decimeter av båtens bredd
ökad med 5 decimeter
Grundavgift per decimeter

59,00 kr

Lägsta grundavgift för samtliga hamnar per säsong

915,00 kr

Plats långsides brygga/kaj. Båtens längd plus en meter
Årsavgift
7 170,00 kr
7 960,00 kr
9 150,00 kr
10 345,00 kr
11 480,00 kr
12 610,00 kr

0,0 - 12,0
12,1 - 14,0
14,1 - 16,0
16,1 - 18,0
18,1 - 20,0
20,1 - 24,0
H.1.3.1

Fritidsfartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger
avgift per dygn/meter fartygets längd
Gäller äver upplyft på land för reparation
Lägsta avgift 80 kr/dygn
El ingår ej
För Viks och Vitemölla hamnar reduceras avgiften med 30 %

H.1.4

Med säsong avses perioden 1 april till och med uppläggningsdagen
dock längst till och med den 31 oktober. Se gällande föreskrifter för
fritidsbåtar i Simrishamns kommuns hamnar.
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H.1.5

Serviceavgift för gästbåtar - Sommarsäsong (15/5-31/8)

H.1.5.1

Simrishamn
Gästbåtsavgift, gästhamnen inklusive dusch/dygn
Gästbåtsavgift långsides inklusive dusch/dygn
Rampavgift
Årskort ramp
Infrysning/dag

H.1.5.2

Inklusive
moms
205,00 kr
205,00 kr
94,00 kr
975,00 kr
28,00 kr

Innerhamnen i Simrishamn inklusive dusch/dygn
Båtens längd
0,0-14,0 meter
14,1-25,0 meter
25,1-50,0 meter

270,00 kr
560,00 kr
1 130,00 kr

H.1.5.3

Kivik och Skillinge inklusive dusch/dygn
Rampavgift
Årskort ramp

140,00 kr
94,00 kr
975,00 kr

H.1.5.4

Brantevik inklusive dusch/dygn
Oavsett storlek

120,00 kr

H.1.5.5

H.1.6

Vitemölla, Vik och Baskemölla klassas som naturhamn
Oavsett storlek

0,00 kr

Liggeavgift för sju sammanhängande dagar i gästhamnen
Simrishamn
Kivik och Skillinge
Brantevik

890,00 kr
720,00 kr
615,00 kr

H.1.6.1

Avgiften skall betalas i förskott. Följande villkor måste uppfyllas:
* skall anmälas till hamnservice eller hamnvärd
* båten får inte vara bebodd under liggetiden
* högst tre tillfällen per båt och säsong

H.1.6.2

Fritidsfartyg som ankommer hamnen för reparation erlägger
avgift per dygn/meter fartygets längd
Gäller även upplyft på land för reparation
Lägsta avgift, 80 kronor/dygn

6,50 kr

Efter 120:e dygnet utgår taxa enligt individuell överenskommelse
Lägsta avgift, 3,20 kr per dygn/meter
H.1.7

Serviceavgift för gästbåtar - Vintersäsong (1/9-14/5)

H.1.7.1

Simrishamn/månad
Gästbåtsavgift inklusive dusch/dygn
Gästbåt utan boende/dygn

795,00 kr
135,00 kr
115,00 kr

Simrishamns handelshamn/dygn
Båtens längd
0,0-14,0 meter
14,1-25,0 meter
25,1-50,0 meter

145,00 kr
280,00 kr
555,00 kr

Kivik och Skillinge/dygn

110,00 kr
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H.1.8

Övriga avgifter och bestämmelser

H.1.8.1

Serviceavgift under längst tre dygn uttages inte av båt som hyr båtplats av kommunen
vid tillfälliga besök i annan hamn än hemmahamnen. Båt som deltager i tävling anordnad av förening inom kommunen erlägger inte avgift för dygnet före/efter samt under
tävling.

H.1.8.2

För jollar, typ optimist, OK-jolle och liknande, vilka, då de inte nyttjas förvaras på land,
utgår ingen avgift.

H.1.8.3

För uttag av el finns elkort att köpa i betalterminal,
småbåtshamnen Simrishamn och Skillinge hamn

1,85 kr

H.1.8.4

Simrishamns kommun äger rätt att säga upp avtal med båtplatsinnehavare om
platsen är outnyttjad under föregående år (1/1 - 31/12).

H.1.8.5

Permanent- eller säsongsboende på båt är ej tillåtet utan skriftligt tillstånd.

H.1.8.6

I övrigt hänvisas till nu gällande föreskrifter för fritidsbåtar i Simrishamns kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i särskilda fall, då sådant av omständigheterna påkallas
medge undantag från vad ovan i denna taxa föreskrivits, samt ankommer det på
hamnchef (med samhällsbyggnadschef som ersättare) att på kommunens vägnar
avgöra tolkningen och tillämplingen av taxan.
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