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Beslutad när: 2021-11-22

Beslutad av Kommunfullmäktige 

Diarienummer: TFN/2021:687-100, KS/2021:546-100

Ersätter: Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun 

från och med år 2021  

Beslutad av Kommunfullmäktige 2020-12-14 § 371

Gäller för: Hyresgäster av båtplats 

Gäller fr.o.m: 2022-01-01

Gäller t.o.m: Tills vidare

Dokumentansvarig
:

Teknik- och servicekontoret

Uppföljning: Vid behov

Avgifter för båtplatser i Strängnäs kommun 
från och med år 2022  

I Strängnäs finns ca 430 båtplatser totalt. Dessa finns vid Abborrberget, 

Nabbviken, Visholmsviken, Västerviken samt utmed Norra Strandvägen.

I Mariefred finns ca 310 båtplatser utmed småbåtshamnens kaj, vid 

Mudderholmarna och vid tre pontoner/bryggor i hamnen mitt emot Gripsholms 

slott.

Båtplats hyrs ut genom att hyresgästen kommer överens med hyresvärden 

Strängnäs kommun. Platserna hyrs på årsbasis och kan nyttjas under perioden 

1 april- 31 oktober, med reservation för eventuell renovering av hamnarna till och 

med 15 maj.  

Avgifter
Avgiften debiteras en gång per år med förfallodag under årets första kvartal. De 

hyresgäster som tillkommer under pågående år ska betala hyran senast på 

angiven förfallodag, för att få behålla sin plats. Betalar man inte sin båtplats 

mister man omgående hyresrättigheten till den.

Hyra av båtplats 1 april-31 oktober, 100 % av aktuell taxa.

Hyra av båtplats efter 1 augusti, 50 % av aktuell taxa.

Sker uppsägning från båtägarens sida före 30 juni återbetalas hälften av 

säsongsavgiften. Därefter ingen återbetalning. 

Eventuella undantag och rabatter kan göras om Strängnäs kommun bedömer det 

lämpligt.
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Lägen
A-lägen: båtplatser som har tillgång till el och vatten. 

B-lägen: båtplatser som saknar tillgång till el och vatten.

Taxa
Platsens bredd A-läge B-läge

0 - 2,49 m 2500 kr 2100 kr

2,5 - 2,99 m 3000 kr 2500 kr

3,0 - 3,49 m 4000 kr 3400 kr

3,5 - 3,99 m 5000 kr 4250 kr

4,0 - 4,49 m 6500 kr 5550 kr

4,5 – 4,99 m 8000 kr 6800 kr

5 m och uppåt 9500 kr 8100 kr


