
 Avgifter	–	2022 

 

 

Nynäshamns Segelsällskap 

Alla avgifter faktureras av NSS kansli eller betalning via betalkort på kansliet eller Swish, nr 123 694 82 93.

MEDLEMSAVGIFTER  
Medlem, fr.o.m. 20 år 850 kr 
Medlem junior, 0 – 19 år 110 kr 
Familjemedlem, make/maka eller sammanboende med 
medlem 

110 kr 

Stödjande medlem 240 kr 
Hedersmedlem 0 kr 
Båtavgift (förbundsavgifter och administration) 390 kr 
Arbetspliktsavgift (Endast för varvs- och/eller bryggplats-
innehavare. Räknas av året efter utfört arbete.) 

680 kr 

Klubbnyckel, depositionsavgift 
(återbetalas vid återlämnad nyckel) 

280 kr 

Atlaskoppling (anslutning till vatten på varvsplan) 340 kr 
Vimplar och flaggor 170 kr 

HYRA KLUBBHUS  
Hyra nya klubbhuset: per dygn 3 360 kr 
 deposition (återbetalas efter kontroll) 0 kr 
 per timme (max 5 timmar) 130 kr 
Hyra gamla klubbhuset: per dygn 1 700 kr 
 deposition (återbetalas efter kontroll) 0 kr 
 per timme (max 5 timmar) 70 kr 
Flaggning 280 kr 

GÄSTHAMNS- OCH PARKERINGSAVGIFTER  
Fagerviken/Varvsområdet:  

Gästhamnsplats, inkl. el, vatten, dusch och bastu 340 kr/dygn 
Husbil/husvagn:   

Ställplats inkl el, vatten, dusch och bastu 340 kr/dygn 
Parkering, enstaka övernattning, 15/6 – 30/9 120 kr/dygn 
Parkering/förvaring (endast medlemmar), 1/6 – 30/9 1 120 kr 

Klubbholmen Lacka:  
Gästhamnsplats (medlem) 0 kr/dygn 
Gästhamnsplats (ej medlem) 110 kr/dygn 
Bastukort Lacka (familjekort), per säsong 230 kr 

KANOTLADAN  
Hyra fack, längd × bredd:  

57 × 37 cm 670 kr/år 
76 × 37 cm 1 100 kr/år 
102 × 37 cm 1 800 kr/år 

Nyckel till kanotladan, depostionsavgift 
(återbetalas vid återlämnad nyckel) 

80 kr 

VARVSAVGIFTER  
Inträdesavgift (avskrivs på 4 år) 5 150 kr 
Varvsavgift vinterplats, 15/9 – 31/5:  

Varvsplan (båtens längd × bredd + eventuellt tillägg) 110 kr/m2 
Skjulplats, nya innehavare (skjulplatsens yta) 180 kr/m2 
Skjulplats, ursprunglig innehavare (skjulplatsens yta) 110 kr/m2 

Varvsavgift sommarplats, 1/6 – 15/9:  
Varvsplan (båtens längd × bredd + eventuellt tillägg) 60 kr/m2 
Skjulplats (skjulplatsens yta) 60 kr/m2 
Trailer, utan båt 500 kr 

Tillfällig uppställning på varvs- och hamnplan:  
Beräknas på båtens längd × bredd, per påbörjat dygn 2 kr/m2 

Bygghallen:  
Hela hallen, exkl. el 1 420 kr/mån 
Halva hallen, exkl. el 710 kr/mån 

KÖAVGIFTER  
Samtliga köer (avgift per kö) 80 kr/år 

HAMNAVGIFTER  
Inträdesavgift (avskrivs på 4 år) 2 240 kr 
Bryggavgift sommarplats, 15/4 - 15/11:  

Trehörningsviken, bryggplatsens bredd:  
1,50 – 1,99 m 1 010 kr 
2,00 – 2,49 m 1 350 kr 
2,50 – 2,99 m 1 680 kr 
3,00 – 3,49 m 2 020 kr 
3,50 – 3,99 m 2 350 kr 
4,00 – 4,49 m 2 690 kr 
4,50 – 4,99 m 3 025 kr 
5,00 – 5,99 m 3 920 kr 
6,00 – 6,99 m 5 040 kr 
≥7,00 m 6 160 kr 
Smörpundet, långsides, kajens längd: 1 350 kr/m 

Fagerviken, bryggplatsens bredd:  
1,50 – 1,99 m 1 230 kr 
2,00 – 2,49 m 1 640 kr 
2,50 – 2,99 m 2 040 kr 
3,00 – 3,49 m 2 450 kr 
3,50 – 3,99 m 2 860 kr 
4,00 – 4,49 m 3 270 kr 
4,50 – 4,99 m 3 680 kr 
≥5,00 m  4 090 kr 

Tillägg för bryggplats med tillgång till el (låst elstolpe) 280 kr 
Bryggavgift vinterplats, 16/11 – 14/4: sommaravgift plus 2 240 kr 

Tillägg för tillgång till el, avgift per anslutning 6A 60 kr/dygn 
Ej utförd nattvakt/bryggvakt 640 kr 

TRANSPORT OCH LYFT  
Lån av kajkran 70 kr/gång 
Lyft- eller draghjälp med traktor 620 kr/tim 
Bortforsling av båt/vagn/utrustning från Lilla plan efter 15/5 
(Kommunens parkering som disponeras fram t.o.m. 15/5) 

1 290 kr 

Torr- och sjösättningsavgifter med Roodbergvagnen:  
Schemalagd sjö- och torrsättning, beräknas på båtens vikt:  

0-1 ton 410 kr  >10-11 ton 2 010 kr 
>1-2 ton 570 kr  >11-12 ton 2 170 kr 
>2-3 ton 730 kr  >12-13 ton 2 330 kr 
>3-4 ton 890 kr  >13-14 ton 2 490 kr 
>4-5 ton 1 050 kr  >14-15 ton 2 650 kr 
>5-6 ton 1 210 kr  >15-16 ton 2 810 kr 
>6-7 ton 1 370 kr  >16-17 ton 2 970 kr 
>7-8 ton 1 530 kr  >17-18 ton 3 130 kr 
>8-9 ton 1 690 kr  >18-19 ton 3 290 kr 
>9-10 ton 1 850 kr  >19-20 ton 3 450 kr 

Tillägg vid fördröjd lastning/avlastning p.g.a. pallningens 
utformning (ej Roodbergvagnskompatibel) 

560 kr 

Tillägg utanför schema och ej medlemsbåtar 
(Bortfaller om minst 3 medlemsbåtar samordnat) 

620 kr 

Tillfällig torrsättning max 1 timme, 
beräknas på båtens vikt (avrundat uppåt helt ton) 

500 kr + 320 kr/ton 

Påföljande tid stående på Roodbergvagnen 620 kr/tim 
Hyra stöttor, enstaka tillfälle eller sommar/vintersäsong 170 kr/stötta 

  
 

 


