Gästhamntaxa 2022
Definitioner
Lågsäsong:
Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och ”Vinterbåtplats”.
Helgtaxa:
Fredag eftermiddag till och med söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista
helgen innan Midsommarafton och från och med tredje helgen i augusti till och med andra helgen i
september.
Högsäsong:
Från och med midsommarafton till och med andra veckan i augusti.
Liggetidsavgift:
Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten. Avgiften
förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens serviceanläggningar och ett
uppehåll på minst 3 nätter. Eventuell strömförbrukning tillkommer.
Weekendtaxa:
Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de två
kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20 meter.
Vinterbåtplats:
Från och med 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100 kr/m2, 0 kr/m2 för båtar hemmahörande i
Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50 kr/m2. Tillägg för elström 1,5 x
aktuellt kWh pris.
Dagavgift:
Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan kl. 08:00
och 17:00.
Liggetid >1-vecka:
Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än en vecka. Kunder med båtar hemmahörande i
Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625 kr/25 per vecka. Övriga betalar LOAx625
kr/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”.

Taxor
Mervärdesskatt utgår och inkluderas i nedan angivna priser.
Taxa

Storlek

Pris

Lågsäsong

<20 meter

200 kr

Helgtaxa

<16 meter

240 kr

Helgtaxa

16-20 meter

340 kr

Högsäsong

<10 meter

260 kr

Högsäsong

10-13 meter

320 kr

Högsäsong

13-16 meter

380 kr

Högsäsong

16-20 meter

460 kr

Högsäsong

>20 meter (+ 50 kr/extra meter)

700 kr

Liggetid

<14 meter

150 kr

Liggetid

14-20 meter

150 kr

Weekend

<20 meter

500 kr

Vinterbåtplats utan bubblor

Längd x bredd

gånger 100 kr

Vinterbåtplats med bubblor

Längd x bredd

gånger 150 kr

Vinterbåtplats kommun med
bubblor.

Längd x bredd

gånger 50 kr

Hamnavgift

>20 meter

700 kr

Dagavgift

Samtliga båtar

60 kr

Säsongsavgift för dagbesökare

Samtliga båtar

500 kr

Liggtid >1-vecka kommunal
plats

(Längd x 625)/25

Per vecka

Liggetid >1-vecka

(Längd x 625)/25 plus
”Helgtaxa”

Per vecka

Service:

Storlek

Pris

Elström

<13 meter

40 kr

Elström

13-16 meter

50 kr

Elström

16-20 meter

60 kr

Elström

>20 meter

100 kr

Tvätt/Tork

Per maskin

40 kr

Bokningsavgift

200 kr

