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Taxeordning 
för Mölle hamn (utgåva oktober 2020) 

Samtliga avgifter är angivna inklusive gällande mervärdesskatt på 25% 

 

1. FAST HAMNPLATS 

 

Avgiften avser kalenderår, dvs tiden från 1 januari till 31 december. 

 

För fast hamnplats med 

bredd i meter 

 Avgifter i SEK 

Lilla hamnen 

Avgifter i SEK 

Stora hamnen 

Upp        t o m 2,0   1.220 1.650 

Över 2,0 t o m 2,5  1.630 2.060 

Över 2,5 t o m 3,0    2.680 

Över 3,0 t o m 3,5   3.385 

Över 3,5 t o m 4,0   4.180 

Över 3,0 t o m 4,5   5.075 

Över 4,5 t o m 5,0   6.525 

 

För båt med plats längs kaj utgår avgift med 710 kr per använd kajmeter. 

Avgiften förfaller till betalning den 1 januari respektive år. 

 

För tillfälligt ledig plats faktureras ordinarie avgift med 50% påslag i efterskott. 

 

 

2. LANDAVGIFTER SOMMAR 

 

För båt, trailer, släp som förvaras på land från 1/6 till 30/9, är avgiften 

 

Båtar.trailer,släp  Avgift i SEK  

Upp t o m 6 m  1.000  

Längd däröver  1.240  

 

Förvaring av båt för icke medlem kräver styrelsens godkännande. 

 

 

3. LANDAVGIFTER VINTER 

 

Ingen särskild vinteravgift utgår för båtar som betalar för fast hamnplats. 

Förvaring av båt för icke medlem kräver styrelsens godkännande. 

 

4. REGISTRERINGS- OCH KÖAVGIFTER 

 

 

För att erhålla en giltig plats i hamnplatskön, skall den sökande räntefritt deponera 

registreringsavgift 1.000 kr hos Mölle Hamn Ek För.  

Årligen skall betalas utan faktura en avgift om 100 kr för den som önskar kvarstå i kön. 

Årsavgiften förfaller till betalning den 1 januari respektive år. 
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5. GÄSTBÅTSAVGIFTER FÖR NÖJESBÅTAR 

 

Hamnavgiften är för gästbåtar 

 

Längd i meter  Avgift per påbörjat dygn i SEK Avgift per vecka i SEK 

Upp          t o m   9  220 880 

Över   9    t o m 12  275 1.100 

Över 12    t o m 15  350 1.400 

Ôver 15  500 2.000 

 

Elanslutning och tillgång till tvätt- och duschrum ingår. 

 

Särskilda avtal kan slutas för gästbåtar med långa liggetider 

 

Sliptagning 100 kr/dygn för sjösättning och/eller upptagning. Årskort kostar 1.000 kr. 

 

 

6. DYKBÅTSAVGIFTER 

 

Dykbåtsavgifter:  Avgift i SEK 

Per gång  250 

Per säsong  1.000 

 

Gäller för dykklubbar och andra organiserade dyksällskap; övriga betalar slipavgift. 

 

 

7. ÖVRIGA AVGIFTER 

 

Gästande yrkesbåtar/fartyg (ej yrkesfiskare) enligt särskild överenskommelse. 

 

Hyresavgift för hamnbod: 3.600 kr/år. Förfaller till betalning den 1 januari respektive år. 

 

 

8. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 

• 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. 

 

Mölle i oktober 2020 

 

STYRELSEN FÖR MÖLLE HAMN EKONOMISK FÖRENING (MHEF) 
 

Håkan Lind, ordf.   Christer Nilsson, sekr.  

   


