
 

 

 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för Gästhamnen i 
Nyköping 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

STYRANDE DOKUMENT 

Page 1 of 6



 

 

 

Dokumenttitel Taxa för Gästhamnen i Nyköping 

Diarienummer KFN23/15 

Kategori av 
styrdokument 

Reglerande 

Fastställd av Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 2023-03-14 

Giltighetstid 2023 

Omfattar  Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till Näringsliv Kultur 
och Fritid om Gästhamnsverksamhet i Nyköping 

Dokumentansvarig Enheten för politisk beredning och samordning (PBS) 

Uppföljning Aktualitetsprövning vid behov 
 

 

 

 

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT 

Organiserande Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och 
ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut. 

Normerande Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller 
ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra 
beteenden utifrån en gemensam värdegrund. 

Aktiverande Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom 
specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att 
handla på ett visst sätt. 

Reglerande Anger villkoren för kommunal service och vilka krav 
kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i 
Nyköping. 
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1 TAXA FÖR GÄSTHAMEN I NYKÖPING 
1.1.1 Inledning 
Kommunfullmäktige fastställer taxor för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar. Från och med 2023 är det Nyköpings Arenor som ansvarar för driften 
av Nyköpings Gästhamn. 

Gästhamnen har ca 100 platser mellan Y-bommar och ett 30 tal platser för att ligga 
längs med bryggan.  

Avgifterna inkluderar el (10 ah) och dricksvatten till båtens tank, användning av 
servicebyggnadens toaletter, duschar och bastu. 

Observera att vi under tider med förbud mot vattning inte tillåter tvätt eller avspolning 
av båten med färskvatten. 

Prissättningen nedan är inklusive el och för 1-5 personer ombord. 

Efter ankomst bör incheckning göras snarast och senast inom 60 minuter.  

2 PRISSÄTTNING  
2.1 Plats mellan Y-bommar;  
C-Bryggan (in mot land) ca 3,4 m bredd mellan bommarna 300 kr  

C-Bryggan 3,5 - 3,8 meter bredd mellan bommarna 330 kr 

B-Bryggan 3,5 - 3,8 meter bredd mellan bommarna 330 kr  

A-Bryggan 3,8 - 4,5 meter bredd mellan bommarna 350 kr 

2.2 Förtöjning längs med bryggan 
Utsidan av piren, längs med bryggan i gästhamnen och i hamnbassängen. 

Långsides förtöjning kortare än 14 m båtlängd (<47 fot) 400 kr  

Långsides förtöjning 14 - 16 m båt (47 - 54 fot) 500 kr  

Långsides förtöjning över 16 - 18m (54 - 60 fot) 650 kr 

Långsides förtöjning över 18 m (>60 fot) 750 kr 

2.3 Säsongsplats från 1/5-31/10 (el ingår) 
3,4m plats mellan Y-bom  (6m bom) 5.400 kr 

3,8m plats mellan Y-bom  (8m bom) 6.900 kr 

Övriga storlekar offereras vid förfrågan. 
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2.4 Ställplats för husbilar 
Plats med EL max 9 meter i gästhamnen (inkl serviceanläggningen) 300 kr 

Plats med EL längre än 9 meter i gästhamnen 350 kr 

2.5 Säsongsplats för husbilar 
Säsong (el ingår) 1/5-31/10 - max 9m 5.400 kr 

Säsong (el ingår) 1/5-31/10 - längre än 9m 6.900 kr  

2.6 In- och utcheckning 
Incheckning från 10.00 och utcheckning senast 14:00. Erlagd avgift gäller över natt 
fram till 14:00. 

Vid incheckning före 10:00 gäller avgiften i 24 timmar från ankomst. 

2.7 Dagavgift 
Förtöjning i gästhamnen eller hamnbassängen fram till 17.00 utan tillgång till 
serviceanläggningen.   100 kr 

(Full avgift för båtar som är förtöjda i hamnen efter 17.00) 

2.8 Övriga avgifter 
Tvättstuga (pris/två timmar + max 1 tim extra för torktid) 200 kr 

2.9 Otillåten tilläggning 
Förtöjning utan att checka in (Även husbil) 500 kr/på- 
 börjat dygn 
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3 ÄNDRINGSHISTORIK 
Rev Författare Beskrivning av förändring Datum 
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