ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015

1. HAMNAVGIFT FÖR FARTYG
Hamnavgifter för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB.

2. HAMNAVGIFT FÖR FISKEFARTYG (exkl. moms)
För fiskefartyg, med hemmahamn inom Borgholms kommun, som innehar giltigt
yrkesfiskelicens, erlägges årsavgift räknat för kalenderår;
Fartyg med en längd upp till 5 m över allt
Tillägg för fartyg med en längd av mer än 5 m över allt, per m

1000 kr
250 kr

Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i
mätbrevet redovisade längden och i annat fall fartygets största längd (längd över allt).
Påbörjad längdmeter räknas som hel.
För fiskefartyg, ej hemmahamn inom Borgholms kommun, utgår ankomstavgift samt
dygnsavgift om fartygets uppehåll i hamnen överstiger 24 timmar.
Ankomstavgift
Dygnsavgift, fartygslängd

220 kr
130 kr
160 kr
200 kr

0,0 - 10,0 m
10,1 - 15,0 m
15,1 m -

3. AVGIFT FÖR LANDAD FISK (exkl moms)
Avgift per ton

Laxfisk
Ål
Sill
Övrig fisk (färsk eller fryst)

160 kr
125 kr
17 kr
25 kr

4. ELTAXA I HAMNAR (exkl. moms)
Avgift för anslutning av båt till kommunens eluttag

50 kr per dygn

Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt
kommunens kostnad per KWh inkl. samtliga skatter mm.
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5. SLIPTAXA OCH RAMPTAXA I HAMNAR
Båtstorlek, längdmeter
Upp till 10,0 m
10,0 - 15,0 m
Över 15 m
Ramptaxa samtliga hamnar
Ramptaxa årskort samtliga hamnar

Sliptagning/Rampning
Kr per gång
810 kr
1125 kr
1730 kr
60 kr
500 kr

Sliphyra
Kr per dygn
200 kr
200 kr
200 kr

6. GÄSTHAMNSTAXA (inkl. moms)
Gästhamn

Avgift, kr/dygn
v. 18-24, 32-40
110
110
140
140
140
110
40

vecka 25-31
övrig tid
Böda
150
50
Kårehamn
150
50
Sandvik
180
70
Byxelkrok
200
70
Borgholm
180
70
Nabbelund
150
50
Tillägg för el-plats
40
40
Båtar över 50 fot: +100 kr i samtliga hamnar.
Gästbåtar som löser gästhamnsavgift för 6 dagar i följd i samma hamn ligger det 7:e
dygnet gratis.

7. STÄLLPLATS/NATTPARKERING FÖR HUSBILAR (inkl.moms)
Gästhamn
vecka 25-31

Avgift, kr/dygn
v. 18-24, 32-40

övrig tid

Böda

160

140

100

Kårehamn

160

140

100

Sandvik

160

140

100

Borgholm

160

140

100

Nabbelund

160

140

100

Tillägg för el-plats

20

20

20

8. TAXA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR UTOM BORGHOLM (exkl moms)
Båtbredd
Högst 1,8 m
1,8 m – 2,3 m
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Över 2,3 m

3200 kr

9. HAMNAVGIFT FÖR ÖVRIGA BÅTAR
Till servicechefen Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då
ovanstående taxa Ej är tillämplig.

10. TORGTAXA
Dagavgifter (3 x 3 m)
Gågatuperioden
Övrig tid

380 kr
220 kr

Årsavgifter (3 x 3 m)
Glasskiosker
Per tillkommande m2 över 9 m2
Övriga årsplatser

20 000
2 150 kr
8 600 kr

Elavgifter o dylikt
Kiosker med enbart belysning och/eller digitalvåg
Kiosker med elapparaturer
Elanslutning av dagplats
VA-anslutning av torgplats

535 kr
4 120 kr
50 kr
1 485 kr

11. TAXA FÖR NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS (PARK, GATA MM)
kvm
-1 mån
-2 mån
1-50
15 kr
19 kr
51-100
27 kr
33 kr
101-150
42 kr
50 kr
151-200
65 kr
74 kr
201106 kr
1118 kr
Ovan angivna kr-tal avser pris per kvm.

-3 mån
25 kr
40 kr
59 kr
94 kr
145 kr

>3 mån
33 kr
50 kr
69 kr
109 kr
166 kr

Avgiften fastställes efter uppmätning av ianspråktagen yta.
Minsta avgift 400 kr.
Besiktning före och efter nyttjandet av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren.
När nyttjandet avser renhållningscontainer är de två första dagarna hyresfria.
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Borgholm multipliceras slutsumman som erhålles efter uträkning enligt ovan med
faktorn 25. På övriga platser i Borgholm är faktorn 15. I Borgholm kommuns hamnar är
avgiften 100 kr / m2 och säsong.
När nyttjande av allmän plats avser mindre yta och kort tid och kan jämföras med
torghandel tillämpas torgtaxan.
Vid nyttjande av allmän plats för att bedriva serveringsverksamhet tillämpas taxa för
gatuservering.
Till servicechefen Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då
ovanstående taxa ej är tillämplig.

12. TAXA FÖR GATUSERVERINGAR GÅGATUPERIODEN
Kvm
1-50
51-100
101-150
151-200
201-

Kr
20 kr
35 kr
50 kr
75 kr
118 kr

Ovan angivna kr-tal avser pris per kvm.
Avgiften fastställes efter uppmätning av ianspråktagen yta.
Minsta avgift 400 kr.
Besiktning före och efter nyttjandet av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren.
På Storgatan samt Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra
Långgatan i Borgholm multipliceras slutsumman som erhålles efter uträkning enl. ovan
med faktorn 20. På övriga platser är faktorn 10.
Ex. servering på Storgatan gågatuperioden 35 kvm
20 kr x 35 kvm = 700 kr x 20 = 14 000:--.
I Borgholm kommuns hamnar är avgiften 100 kr. / m2 och säsong.
Till servicechefen Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då
ovanstående taxa ej är tillämplig.

13. TAXA FÖR HYRA AV LOTTKIOSK OCH TORGSTÅND
Tillkommer kostnad för transport och montering.
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Hyra av lottkiosk 600 kr per vecka exkl. moms (avser inte ideella föreningar).
Hyra av torgstånd 300 kr per vecka exkl.moms.

14. MARKNADSTAXA
Avgift per 3-metersplats
Elavgift per plats
Avgifterna erläggs i förskott.

340 kr
110 kr

15. TAXA FÖR MASKINHYROR, SCHAKT- OCH ÖVRIGA ARBETEN
Maskiner
Traktor
Traktor + vagn
Traktor + sopmaskin
Traktor + slaghack
Traktor + spoltunna
Traktor + snöröjningsblad
Minitraktor
Minitraktor + vagn
Minitraktor + lövsug
Hjullastare
Hjullastare + slaghack på bom
Hjullastare + sopvals
Hjullastare + snöröjningsblad
Hjullastare + ogräsborste
Gräsklippare Park
Motorgräsklippare trädgård
På ovanstående priser tillkommer kostnad för förare.

Timpris (exkl moms)
210 kr
310 kr
500 kr
330 kr
500 kr
310 kr
170 kr
210 kr
250 kr
290 kr
370 kr
350 kr
350 kr
360 kr
200 kr
50 kr

Personal
Timpris (exkl moms)
Maskinförare
350 kr
Yrkesarbetare
350 kr
Övertidsersättning
Vardagar 16.00-07.00
165 kr
Fredag efter 16.00 till måndag
330 kr
07.00 samt helger
Fordon för personaltransport
30 kr per tim + 3 kr per km
Borgholm Energi avger offert på arbeten/beställningar som är av större omfattning och
gäller samma beställare samt på hyra av utrustning ej ovan angiven.
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Schaktarbeten
Ledningsverk skall ersätta Borgholm Energi för beläggning av schakten och för framtida
underhåll. Ersättningen erläggs till Borgholm Energi sedan arbetet exkl ytbeläggning
slutförts och godkänts.
Kostnader för obelagd yta beräknas efter schaktlängd och schaktbredd + 2 x 0,25 m.
Minsta kostnad som debiteras är 500 kronor.
Följande priser gäller: (exkl moms)
Asfaltlagningar á-pris
a/ Lagning av asfalt i körbana 550 kr/m2
b/ Lagning av asfalt i gångbana 550 kr/m2 (GC-väg likaställes med gångbana)
c/ Hela gångbanebredden belägges 400 kr/m2
d/ Tillägg för asfaltbeläggningar 3 år eller yngre för
pos a/ 140 kr/m2
pos b/ 100 kr/m2
e/ Lagning av gräsytor inkl jord 100 kr/m2
f/ Översyn ledningsarbeten t ex stensättning, kantstenarbeten, plattsättning ersättes
enligt löpande räkningsprincipen.
Borgholm Energis timprislista tillämpas eller om arbetet utföres av entreprenör enligt
entreprenörens á-prislista.
Tillägg för framtida sättningar
- smågatsten, kullersten och plattytor 660 kr/m2
- kantsten av granit eller betongkantsten 260 kr/m
Priserna inkluderar normal sättning och ökade framtida underhållskostnader.
A-priserna förutsätter att återfyllning och packning utföres av ledningsägaren enligt
MARK-AMA upp till u k slitlager. Onormala sättningar eller fel, som beror på bristfälligt
utfört arbete, ersättes särskilt av ledningsägaren.
Ersättning skall erläggas för hela den belagda ytan, dvs även för yta som ej varit
uppgrävd med som skadats så att nybeläggning har gjorts. Detta gäller således även
ytor som har använts för upplag, uppställning mm.
Överbliven material tillhör Borgholm Energi och skall transporteras till anvisad plats.
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