
Prislista för båtplatser från och med 1.1.2023

Båtplatsavgifterna består av båtplatsens storlek, läge och tilläggstjänster.

Ett exempel på hur priset på en båtplats utformas:

- grundpriset på en 3,6 m bred båtplats i prisklass A vid Borgå å är 315 €

- om det finns en säkerhetsport vid bryggan, tilläggspris 40 €

- om det finns möjlighet att använda el på bryggan, tilläggspris 35 €

Således är totalpriset på båtplatsen i fråga 390 €/båtsäsong

Avgifter Specificering Pris (inkl. 24 % moms) Enhet

Bryggplats roddbåtsplats vid stranden 91,00 €/säsong

Borgå å platsens bredd - 2,4 m (A-prisklass) 171,00 €/säsong

(grundavgift) 2,5-2,9 m (A- eller B-prisklass) 186,00-223,00 €/säsong

3,0-3,4 m (A-prisklass) 268,00 €/säsong

3,5-3,9 m (A- eller B-prisklass) 268,00-315,00 €/säsong

4,0-4,4 m (A- eller B-prisklass) 309,00-360,00 €/säsong

4,5-4,9 m (A- eller B-prisklass) 331,00-387,00 €/säsong

Långsidesförtöjningen vid Strandgatan (15 m) 583,00 €/säsong

Långsidesförtöjningen vid Södra hamnen 32,00 €/m

Förvaring av båt som är i sommarbruk, på trailer 186,00 €/säsong

Bryggplats roddbåtsplats vid stranden 122,00 €/säsong

Gammelbacka, Hammars, Tolkis platsens bredd - 2,4 m 188,00 €/säsong

(grundavgift) 2,5-2,9 m 243,00 €/säsong

3,0-3,4 m 291,00 €/säsong

3,5-3,9 m 345,00 €/säsong

4,0-4,4 m 390,00 €/säsong

bojplats i öppet vatten framför Hammars 204,00 €/säsong

Bryggplats bryggplats 160,00 €/säsong

Virvik, Jackarby,

Skeppars, Kråkö, Kullo

Gästhamnsavgifter Gästhamnsavgift 4 h 10,00 €/plats

Gästhamnsavgift, långsidesförtöjning 4 h 17,00 €/plats

Gästhamnsavgift 24 h 26,00 €/plats

Gästhamnsavgift, långsidesförtöjning <12 m lång båt, grundavgift 39,00 €/dygn

Gästhamnsavgift, långsidesförtöjning >12 m lång båt, utöver grundavgift 7,00 €/dygn

Gästhamnens elavgift 5,00 €/dygn

Avgift för förhandsreservering, bomplats 5,00 €/dygn

Avgift för förhandsreservering, långsidesförtöjningsplats 7,00 €/dygn

Passagerarbåtar

Vid passagerarhamnen Båtar som driver affärsverksamhet, bryggplats under sommarsäsongen 93,00 €/m/säsong

Plats med användningsrätt under sommarsäsongen (bryggutrymme högst 30 m) 16,00 €/h

Plats med användningsrätt under sommarsäsongen (bryggutrymme högst 30 m) 32,00 €/natt

Vid Strandgatan Båtar som bedriver affärsverksamhet, klass A 63,00 €/m/säsong

Vid Södra hamnen Båtar som bedriver affärsverksamhet, klass B 35,00 €/m/säsong

Vinterförvaring Kvadratpris per båt på land (Gammelbacka, Hammars, Tolkis) 11,13 €/m
2
/säsong

Kvadratpris per båt på land (Sakta Farten 2-område) 12,84 €/m
2
/säsong

Kvadratpris per båt på land (Sakta Farten 1-område) 15,32 €/m
2
/säsong

Förvaring av segelbåtens mast ytterom egentliga vinterförvaringsplatsen 86,00 €/mast/säsong

Kvadratpris per båt på land under sommarsäsongen (OBS! Endast med lov av staden) 200 % €/säsong

Kvadratpris per båt i vatten vid kajen 7,95 €/m
2
/säsong

Tilläggsavgifter Tilläggsavgift för el och/eller vatten (inkl. 100 kWh) 35,00 €/service/säsong

Tilläggsavgift för säkerhetsport till bryggan 40,00 €/säsong

Serviceavgift för returnering av båtplatshyran 30,00 €/returnering

Serviceavgift för byte av båtplats under säsongen 30,00 €/byte

På-/frånkoppling av el utanför säsongen 48,00 €/gång

Egen elmätare, förbrukning 0,23 €/kWh

Egen elmätare, grundavgift 22,00 €/månad

Flyttning av under 5 m lång båt 160,00 €/flyttning

Flyttning av över 5 m lång båt 250,00 €/flyttning

Förvaring av trailer/båtställningar på vinterförvaringsområdet (utan att hyra båtplats) 80,00 €/säsong

Förvaring av båt, trailer eller båtställning på depågården 20,00 €/vecka

Extra tömning av sopkärl 120,00 €/gång


