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Hyra och kontrakt
Den som hyr en båtplats disponerar platsen den 
15 april till 31 oktober varje år. Kommunen hyr 
ut båtplatsen i befintligt skick.

Innan båtplatsen börjar användas ska ett kontrakt 
undertecknas av hyresgästen och Mörbylånga 
kommun. Kontraktet gäller sedan tillsvidare, 
med en ömsesidig uppsägningstid på en månad.

Avgift och fakturering
Avgiften för båtplatsen betalas en gång per år. 
Den ska vara betald innan platsen får användas 
för respektive säsong, dock senast den 15 april. 

Hyresgäst är skyldig att meddela kommunen 
korrekt faktureringsadress.

Om utsänd faktura inte är betald senast på 
förfallodagen kommer platsen sägas upp enligt 
reglerna för misskötsel. Om avgiften ändå 
betalas innan uppsägningstiden har löpt ut så 
fortsätter kontraktet att gälla.

Uppsägning
Om hyresgästen säger upp båtplatsen gäller 
följande: 

Datum när uppsägning inkommer till 
kommunen:

(innevarande år):  Avgift

1 januari – 15 februari Ingen avgift

16 februari – 30 juni  Halv avgift

1 juli – 31 december  Hel avgift

Om kommunen väljer att säga upp båtplatsen 
på grund av misskötsel från hyresgästen gäller 
samma avgifter som när hyresgästen själv säger 
upp sin plats. Avgiften beräknas från det datum 
när hyresgästen mottagit uppsägningen.

Om kommunen säger upp båtplatsen av annan 
orsak än misskötsel från hyresgästen betalar 
hyresgästen ingen avgift om platsen disponerats 

mindre tid än halva säsongen och halv avgift om 
platsen disponerats mer än halva säsongen. 

Andrahandsuthyrning
Viss andrahandsuthyrning är tillåten. 
Andrahandsuthyrning får ske under högst en 
säsong och ska anmälas till kommunen. 

Vid otillåten andrahandsuthyrning, eller 
andrahandsuthyrning som inte anmälts till 
kommunen, kommer avtalet att sägas upp enligt 
reglerna för misskötsel.

Förtöjning
Hyresgäst ansvarar själv för sin båt, förtöjningen 
och tillsynen. Kommunen ansvarar för fasta 
förtöjningsanordningar i brygga, boj med kätting 
och bojsten eller Y-bom. Hyresgäst måste själv 
kontrollera att förtöjningsanordningarna är 
tillräckliga och felanmäla eventuella brister till 
kommunen.

När båt är förtöjd, ska den vara försedd med 
tillräckligt antal fendrar och andra anordningar, 
enligt försäkringsbolagens rekommendationer. 
Detta för att förhindra skador på båtar, brygga 
eller boj. Hyresgäst har själv hela ansvaret om 
dennes båt skadar en annan båt eller kommunens 
anläggning. 

Om båt olovligen förtöjs vid båtplats kommer 
polisanmälan att göras.

Försäkring
Varje båtägare är ansvarig för att hålla sin båt 
ordentligt försäkrad.

Varje hyresgäst är skyldig att följa reglerna 
som gäller för hamnarna och att följa 
nformationen på uppsatta skyltar och 
anvisningar från kommunens hamnvärd 
eller motsvarande. 

RIKTLINJER FÖR BÅTPLATSER



Hamnarna drivs av Mörbylånga kommun. 
Endast gästhamnen i Grönhögen drivs på 
arrende av Grönhögens utvecklingsbolag AB. 

Avgifterna för 2019 höjs med 25 procent utifrån 
2018 års prissättning. Ytterligare avrundningar 
har gjorts för att jämna ut små prisskillnader. 
Några plaster har fått nya avgifter på grund 
av nya förhållanden, t.ex. Södra Kajen i 
Mörbylånga som nu kan ta större båtar samt att 
all utrustning är ny. Priset för elen är oförändrad. 

Prissättningen i Mörbylånga kommuns hamnar 
grundar sig på storlek på båtplats, ålder på kaj 
och förtöjningsmaterial. 

Avgifter
Den som utnyttjar kommunens hamnar för 
båtförtöjning, antingen som hyresgäst till en 
fast båtplats eller som övernattande gästande 
båtägare med tillgång till el och servicebyggnad, 
är skyldig att betala avgift. 

Fakturering för fasta platser, säsong och året 
runt, samt för slipanvändning och landning 
av fisk sker i efterskott. Fasta platser betalas i 
förskott.

Från och med 2019 ingår el med normal 
förbrukning både för de fasta platserna och 
gästplatserna.

År 2019 är gästhamnsavgiften 200 kr per dygn.  
Gästplatserna betalas direkt på bryggan, på 
hamnkontor med betalstation eller Swish. 

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.

Säsongsplatser  
15 april – 30 oktober

Fr.o.m. 1/1 2019 
Inkl. moms

Färjestadens hamn

Södra hamnen, plats 201-248 1 000 kr

Stenkajen 1 355 kr

Bojen plats 1-3 1 650 kr

Segelbrygga, Kajen, Flytbryggan 1 670 kr

Bojen plats 4-19, Bågen plats 1-14 2 063 kr

Mörbylånga hamn

Flytbryggan 1 355 kr

Västra och Södra kajen 1 670 kr

Östra kajen 2091 kr

Fiskebåt liten 2 091 kr

Fiskebåt stor, helår 3 137 kr 

Grönhögens hamn

Småbåtshamnen 1066 kr

Stora hamnen helår 3 137 kr

Stora hamnen månadsavgift 629 kr

Stora hamnen dygnsavgift 63 kr

Lilla hamnen helår 2 091 kr

Lilla hamnen månadsavgift 418 kr

Lilla Hamnen dygnsavgift 63 kr

Slipavgifter
Stora slipen 2 002 kr
Stora slipen (ståtid) dygn 363 kr
Lilla slipen 1 144 kr
Lilla slipen (ståtid) 181 kr

Elavgifter
El-avgift (utan mätare) helår 4 180 kr
El-avgift månad 1 003 kr
El-avgift dygn 50 kr
El-avgift mätare kWh 1,68/kWh

Fiskeavgifter
Lax, kr/1000 kg 248 kr
Övrig fisk, kr/1000 kg 38 kr

TAXOR Taxor i kommunens hamnar

Riktlinjerna och taxorna i sin helhet  
finns på www.morbylanga.se



Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 00

www.morbylanga.se


