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Hamntaxa 
§1 Hamntaxa erlägges av fartyg som angör, anlägger eller ankrar inom 

Karlstads hamnområde, förutom i område som utarrenderats, uthyrts eller 

på annat sätt överlåtits till annan, eller område där Hamnmyndigheten 

beslutat om avgiftsbefrielse. 

 

§2 Med hamnområde avses i denna skrivelse det område som anges 

såsom hamnområde i Lokala ordnings och säkerhetsföreskrifter för 

Karlstads Kommun.  

 

§3 För fartyg som inte förtöjs med bom eller boj betalas årsavgift för 

plats längs kaj eller brygga baserad på fartygets längd plus 1 meter. 

Antal m.         Exkl.moms  Ink.moms            

0,0 - 12,0         6 768,00 kr  8 460,00 kr          

12,1 - 14,0        7 428,00 kr 9 285,00 kr          

14,1 - 16,0       8 076,00 kr 10 095,00 kr         

16,1 - 18,0       8 996,00 kr 11 245,00 kr         

18,1 - 20,0       9 924,00 kr 12 405,00 kr         

20,1 - 24,0       10 848,00 kr 13 560,00 kr       

  

§4 För fartyg som angör på kaj eller brygga enligt §3, betalas dygnsavgift 

baserat på fartygets längd plus en meter då förtöjning sker under tid som 

är kortare än kalenderår. 

Dygnsavgift 

0,0 – 12,0 m       150:-/dygn  

12,1 – 24,0 m     200:-/dygn 

 

§5 För elförbrukning betalas enligt självkostnadspris. 

 

§6 För vattenförbrukning betalas enligt självkostnadspris. 
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§7 För inkoppling av el- och/eller vattenanläggning betalas en avgift 

baserat på timkostnad per person. 

Ink.moms       Exkl.moms 

 500:-/tim       400:-/tim  

 

§8 För förhalning (kortare flytt) av fartyg inom hamnområde betalas en 

avgift baserat på timkostnad enligt §7.  Minsta debiterbar tid är tre (3) 

timmar per person. 

§9 Från hamntaxa är befriade: 

1. Fritidsfartyg som betalar efter särskild taxa 

2. Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning. 

3. Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst. 

4. Fartyg som tillhör Staten eller Sjöräddningen och som tillfälligt angör 

hamn. 

5. För fartyg som nyttjas huvudsakligen såsom bostad, handel, 

utställningslokal, upplag eller dylikt,  fastställ hyra i varje enskilt fall 

då tillstånd medgivits. 

6. Fartyg som av hamnmyndighet medgivits avgifts- eller taxebefrielse  

 

§10 För öppning av bro på annan tid än de av hamnmyndigheten 

beslutade, tas ut en avgift om 800:- ink moms per öppningstillfälle 

 

§11 Hamnmyndighet äger rätt att besluta om avgiftsbefrielse eller 

nedsättning om §4, 8 och 10. 

 


