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Taxor för Mölle Hamn

Reviderad: 2008-12-01
Reviderad: 2012-03-05
Reviderad: 2013-03-23

Innehåll
1. Hamnavgift. Erläggs för hyra av fast båtplats i hamn.
2. Landavgift. Erläggs för förvaring av båt på hamnens område sommartid.
3. Vinteravgift. Erläggs för förvaring av båt på hamnens område vintertid.
(Gäller ej för de som har fast båtplats)
4. Köavgift. Erläggs för att få stå i kö till fast båtplats.
5. Yrkesfiskaravgift. Erläggs av gästande registrerade yrkesfiskare under yrkesutövning.
6. Gästbåtsavgifter för nöjesbåtar.
7. Dykbåtsavgifter.
8. Övriga avgifter.
9. Särskilda bestämmelser.
10. Hamnbodar.
Samtliga avgifter är angivna inklusive gällande mervärdesskatt på 25%

1. Hamnavgifter
Avgiften avser kalenderår, dvs tiden från 1 januari till 31 december.
För fast hamnplats
med bredd i meter
upp t o m
över 2,0
"
" 2,5
"
" 3,0
"
" 3,5
"
" 4,0
"
" 4,5
"

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Avgift kronor
Utan akterfört.
Med akterfört.
1.220:1.650:1.630:2.060:2.250:2.680:2.955:3.385:3.750:4.180:4.645:5.075:6.095:6.525:-

För icke medlem tillkommer 10% på avgiften.
Med akterförtöjning avses hamnens stolpe, boj eller liknande á 430 kr.
För båt med plats längs kaj utgår avgift med 710 kr per använd kajmeter.

2. Landavgifter sommar
För båt, trailer, släp som förvaras på land från 1/6 till 30/9, är avgiften
- 1000 kr för båtar, trailer, släp upp t o m 6 m längd
- 1240 kr för båtar, trailer, släp med längd däröver.
Optimistjollar och kanoter är befriade från avgift.
Förvaring av båt för icke medlemmar kräver styrelsens godkännande.
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3. Vinteravgifter
För båt, som förvaras på land 1 oktober till 31 maj, är avgiften
Båtplatsens bredd i meter
Avgift kr
upp tom
2,0
500:över 2,0
"
2,5
600:" 2,5
"
3,0
775:" 3,0
"
3,5
995:-

|
|
|
|

över
"
"

3,5 tom
4,0
"
4,5
"

4,0
4,5
5,0

Avgift kr
1.125:1.500:2.000:-

Förvaring av båt för icke medlemmar kräver styrelsens godkännande.
Ingen vinteravgift för båtar som betalar för fast hamnplats.

4. Köavgift
För att erhålla en giltig plats i hamnplatskön, skall den sökande räntefritt deponera 1.000 kr
hos Mölle Hamn Ek För. Det datum, som avgiften finns på MH:s konto, blir den sökandes
ködatum, vilket styr platsen i kön. När den sökande tilldelats en fast hamnplats, avräknas
depositionen vid den första betalningen av hamnplatsavgiften.
Depositionen återbetalas även vid utträde ur hamnplatskön.

5. Yrkesfiskaravgift
Avgiften är för fiskebåtar
med längd t o m 10 m
150 kr per påbörjad vecka
" "
över 10 m
300 kr "
"
"
Särskilda avtal kan slutas för fiskebåtar med långa liggetider.

6. Gästbåtsavgifter för nöjesbåtar
Hamnavgiften är för gästbåtar
med längd upp till 9 m
150 kr per påbörjat dygn eller 600 kr per vecka
"
"
över 9 t o m 15 m
200 kr "
"
"
"
750 kr "
"
"
"
över 15 m
400 kr "
"
"
"
1000 kr "
"
Elanslutning med max 600 W ingår i gästbåtsavgiften under perioden juni t o m augusti.
Särskilda avtal kan slutas för gästbåtar med långa liggetider och/eller större effektuttag.
Sliptagning

100 kr för sjösättning eller upptagning

7. Dykbåtsavgifter
Dykbåtsavgifter:
- Per gång 250 kr
- Per säsong 1000 kr
Gäller för dykklubbar och andra organiserade dyksällskap; övriga betalar slipavgift.
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8. Övriga avgifter
Gästande yrkesbåtar/fartyg (ej yrkesfiskare) enligt särskild överenskommelse.
Sump
tom
större än

3 m2
3 m2

Elanslutning med
max
2 kW
mer än
2 kW

75 kr per år
150 kr per år

30 kr per dygn
enligt särskild överenskommelse

Markhyra för byggnad, som ej används i direkt affärsdrivande rörelse, samt uppläggning av
bottengarnsstolpar, fiskeredskap o. dyl.
100 kr per m2 och år, dock lägst 470 kr.
Markhyra för byggnad, som används i direkt affärsdrivande rörelse, 300 kr per m2 och år.
Markhyra avseende testperiod eller mobila försäljningsställen utgår med 400 kr per m2 och
år.
Särskilda kontrakt upprättas för
(- markhyra till direkt affärsdrivande rörelse)
- hyra av byggnad eller del därav
- föreningar, dykarklubbar o dyl.

9. Särskilda bestämmelser
 Alla avgifter skall betalas i förskott.
 Sker ej betalning senast på förfallodatum, förfaller rätten till anvisad plats.
 Avvikelser från ovan utfärdade taxor och bestämmelser samt eventuell återbetalning
av del av erlagd avgift kan endast medges av styrelsen efter särskild prövning.
I övrigt hänvisas till "Hamnordning" för Mölle Hamn Ek För.

10. Hamnbodar.
Mölle Hamn Ek För äger och hyr ut 11 hamnbodar.
Styrelsen administrerar kölistan till hamnbodarna. Det är öppet för alla att sätta upp sig i kön
för hamnbod. Anmälan sker till styrelsen.
För att tilldelas hamnbod måste däremot sökande dels ha hamnplats och båt samt vara
skriven i Mölle. Sökande behåller sin köplats även om villkoren för tilldelning inte är
uppfyllda.
Hyresavgift för hamnbod: 3600 kr / år

Mölle i mars 2013

STYRELSEN FÖR MÖLLE HAMN EKONOMISK FÖRENING

