
Proposition till årsmötet 

Förslag till förändring av 
avgiftssystem avseende bryggplatser 
 

Bakgrund 

Klubbens utgifter består i huvudsak av kostnader som samtliga medlemmar måste vara 

delaktiga i finansieringen av. Exempel på kostnader är arrenden, el, vatten, försäkringar, 

sophämtning, administration, föreningsavgifter till SBU och NFBK, underhåll etc. 

De kostnader som är särskiljande, avser hur stor del av bryggan som båten upptar samt ytan 

på land för torrsatt båt. Utöver detta tillkommer kostnaderna för mobilkran och slip. 

Nuvarande avgiftssystem 

Förutom inträdesavgift och årsavgift debiteras båtägandemedlem för byggplats och 

torrsättningsplats, enligt en modell om båtens längd multiplicerat med båtens bredd vilket ger 

båtens kvadratmeter yta. 

Denna yta multipliceras sedan med ett kronbelopp, som f.n. är 90 kr/kvm 

Följande exempel illustrerar hur nuvarande avgiftssystem slår. 

Båt med följande mått betalar för brygg/torrsättningsplats 

4 m X 2,5   X 90 kr   = 900 kronor 

5 m x 2, 5m    =  1 125 kronor 

7 m x 2,5 m     = 1 575 kronor. 

10 m x 2,5 m    = 2 250 kronor 

Hur gör andra 

Vid en genomgång hur andra båtklubbar i vårt närområde debiterar sina avgifter 

framkommer det att det vanligaste avgiftssystemet bygger på båtens bredd och i många fall 

på båtplatsens faktiska bredd. 

Vid en genomgång av vilka avgifter som man debiterar för bryggplats framkommer det stora 

skillnader i kostnader mellan klubbarna. 

För en båt om 2,5 meters bredd 

Årsta Segelsällskap 5000 kr (el tillkommer) 

Årstadals Båtklubb 2500 

Ropstens Båtklubb 2400 

Svindersviks Båtklubb 1400 (4 meter lång) 

Fisksätra Båtklubb 2500 (4-6 meter lång) 

Saltsjöbadens Båtklubb     3500 

 

 



Sammanfattningsvis menar styrelsen att nuvarande avgiftssystem avseende bryggplatser 

inte är rättvist då längden utgör en betydande faktor i avgiftsuträkningen, trots att denna 

faktor inte utgör någon kostnad för vår verksamhet. I samband med att NBK nu måste öka 

avgiftsuttaget för att finansiera de renoveringar som klubben står inför, menar styrelsen att 

avgiftssystemet bör förändras. 

Styrelsens förslag till nytt avgiftssystem 

Styrelsen föreslår att bryggavgift för sommarsäsong samt vintersäsong, ska utgå utifrån 

båtens faktiska bredd och debiteras per centimeter.  

För långsidesliggande båtar samt torrsättningsplats, föreslår styrelsen inga förändring. 

 


