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Nr 49. Förslag till ny hamntaxa i 
Uppsala kommun 
KSN-2012-1248 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta till hamntaxa för Uppsala kommun 
enligt gatu- och samhällsmiljönämndens för-
slag, 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Wal-
dau (V) reserverar sig till förmån för att full-
mäktige ska besluta att komplettera hamn-
taxebestämmelsen med att alla båtar (husbåtar 
och fritidsbåtar) ska betala obligatorisk avgift 
för avloppshantering när Uppsala Vatten AB 
installerat en anläggning för detta. Avgiften 
ska inkluderas i hamntaxeavgiften. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha-
menius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inkom-
mit med ett förslag till ny hamntaxa för 
Uppsala hamn (bilaga). Taxan har varit oför-
ändrad sedan 1996 och intäkterna täcker idag 

inte kostnaderna för hamnen. Taxans konst-
ruktion behöver också anpassas för att mot-
svara dagens användning av Uppsala hamn.  
 
Föredragning 
Båtlivet är ett viktigt intresse att ta hänsyn till 
och i översiktsplanen uttrycks behovet av att 
utveckla hamnarna. Att ha en aktuell och an-
passad hamntaxa är en av förutsättningarna. 
Det framtagna förslaget anses vara rimligt och 
jämförelser har skett med andra kommuners 
avgifter och taxekonstruktioner. 
 
Nämnderna har i IVE ett bemyndigande att 
inom sitt ansvarsområde fastställa sådana taxor 
som inte är av större ekonomiska betydelse 
eller av principiell vikt. Nämnden har i detta 
fall valt att överlämna frågan till fullmäktige 
för beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Någon exakt jämförelse med nuvarande taxa 
kan inte göras eftersom dess konstruktion i 
förslaget skiljer sig från dagens. Räknar man 
med att antalet uthyrda platser och kategorier 
kommer att vara oförändrat jämfört med 2012, 
kommer kommunens intäkter från hamnen att 
öka från 114 tkr till 328 tkr per år. Det 
motsvarar omkring 75 procent av kostnaderna 
för drift och underhåll av hamnen. 
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