
BUDGET ANLÄGGNINGSAVGIFTER.

Klubbens utrustning för medlemmarnas möjlighet att sjösätta och ta upp sina båtar, bottentvätta vid 
upptagning, masta av och på består i huvudsak av spolplatta, mastkran, sublift, telferkran, räls-
bunden anordning samt en gjuten ramp, avsedd för sjösättning/upptagning med subliften, men kan 
användas för sjösättning/upptagning av mindre båtar på kärra.

Klubben har investerat i inköp av en sublift för sjösättning/upptagning av båtar.

Investeringskostnaden uppgick till ca 1 000 000.- för subliftmaskinen och ca 300 000.- för en ramp, 
som även kan användas för annan form av sjösättning/upptagning.

En äldre spårbunden, från båthuset eldriven anordning, finns sedan en lång tid tillbaka.

En telferkran inhandlades för några år sedan till en investeringskostnad av totalt ca 100 000.-
inklusive senaste inköp av telferutrustning.

Subliften avskrives för närvarande med 10% årligen och är 5 år gammal. Den information vi har 
beträffande subliften ger för handen att den har en betydligt längre livslängd än 10 år samt ett 
attraktivt andrahandsvärde.
 
Avskrivningstakten föreslås därför beräknas med 5% mot nuvarande 10%.

Gruppen som åtagit sig att utföra arbete med subliften befrias från samtliga avgifter, utom 
medlemsavgifter (uteblivna intäkter).

Kostnaderna för subliften beräknas enligt följande:

Uteblivna intäkter: 30 000.-
Drivmedel   6 000.-
Rep/underhåll/besiktning 15 000.- varav 10 000.- fonderas till 5-årsservice vart 5:e år.
Räntekostnader 15 000.-
Avskrivning 50 000.-

Summa kostnader subliften          116 000.-

Telferkranen:

Telferkranen har genomgående varit ett ”problembarn”. Orsaken har varit handhavandefel, som 
numera rättats till genom att det krävs viss utbildning/information innan man får använda den. 
Telferkranen skall kunna hanteras av envar med fullgjord utbildning.

Inklusive senaste investeringen utgör anskaffningsvärdet ca 100 000.- och avskrives under en tid av 
10 år.

Underhållskostnaderna bör inskränka sig till besiktningskostnader samt smärre servicekostnader.

De sammanlagda kostnaderna för dessa åtgärder bedöms ej överstiga 3 000.-.



Beräknade kostnader för telferkranen:

Service, besiktning 3 000.-
Avskrivning           10 000.-

Summa kostnader telferkranen    13 000.-
    
En gjuten ramp avsedd för subliften, men kan användas även för sjösättning/upptagning av mindre 
båtar av envar, anskaffades för en kostnad av ca 100 000.- + räntor. 
Avskrivningstiden är 10 år + smärre underhåll om 2 000.-.

 Beräknade kostnader rampen:

Underhållskostn 2 000.-
Räntor 2 000.-
Avskrivningar           30 000.-

Summa kostnader ramp    34 000.-

Den ramp som drivs av en eldriven motor från båthuset är avskriven sedan lång tid tillbaka och 
kräver nu enbart underhållskostnader. 
   
Dessa uppskattas till 3 000.-/år.

Med anledning av nya kommande miljöregler har vi varit nödsakade att bygga en anläggning för 
separering av avfall som skall avskiljas genom spolning under vattenlinjen med högtryckstvätt och 
med varmt vatten vid upptagning.

Upptagning kan därför komma tvingas ske med subliften för samtliga båtar som inte kan tas upp 
med kärra kopplad till dragbil el dyl.

Kostnaden för separationsanläggningen har uppskattas till ca 350 000.- och statsbidrag utgår med 
50% av kostnaden. HSS tvingas investera ca 175 000.- som kommer att avskrivas på 10 år.

Kostnader för högtryckstvätt(ar) och slamtömning uppskattas till 10 000.-/år.

Summa ”miljökostnader”:

Slamtömning m.m. 10 000.-
Avskrivningar 17 500.-

Summa ”miljökostnader” 27 500.-

Kostnader för mastkran har ej beaktats.

30% av ber lönekostnader = 90 000.-

BERÄKNADE KOSTNADER:

116 000.- + 13 000.- + 34 000.- + 3 000.- +27 500.- + 90 000.- = 283 500.-



Kostnaderna skall täckas av avgifter för sjösättning och upptagning samt övrigt utnyttjande av för 
ändamålet anskaffad utrustning.

Avgiften för medlem föreslås bli 1000.-/år där 1 sjösättning och 1 upptagning ingår med sublift 
alternativt obegreänsat antal med annan anordning vid ”självbetjäning”. 
Avgift för ”extra” upptagning eller sjösättning med sublift föreslås bli 400.-.

Subliften utnyttjas även av icke medlemmar vid rangering m.m. för i främsta hand Lagerberg samt
vid något enstaka tillfälle för båtägare som måste ta upp båt tillfälligt för kontroll eller reparation.

Avgiften för icke medlem föreslås bli 800.-/påbörjad timma oavsett anledning.

Hittills har subliften årligen använts för transport/sjösättning av minst 350 båtar årligen, varav  ca 
200 tillhör medlemmar, vilket ger en intäkt om minst 300 000.-.

Vissa båtägare vars båt har en maxvikt om högst 2000 kilo kan utnyttja telferkranen för att själv 
ombesörja sjösättning och upptagning vid obegränsat antal tillfällen under båtsäsongen.

Avgiften för medlem föreslås även här bli 1000.- för obegränsat antal sjösättningar och 
upptagningar.

Avgiften för icke medlem föreslås en avgift om 400.-/upptagning eller sjösättning.

Den som avser använda telferkranen måste dessförinnan genomgå grundläggande 
utbildning/information avseende handhavandet av kranen.

Vid behov av maskinist tillkommer 200.-/påbörjad timma.

Båtar med maxvikt av högst 2000 kilo kan även utnyttja rampen för sjösättning och upptagning.

Avgiften för medlem föreslås bli 50.-/ 1 isättning och 1 upptagning alternativt 300.-/år för 
obegränsat användande avseende egen båt.

Avgift för icke medlem föreslås bli 100.-/ 1 isättning och 1 upptagning alternativt 600.- för 
obegränsat användande avseende egen båt.

Avgiftsintäkterna för telferkran och ramp uppskattas bli ca 15 000.-.

BERÄKNADE INTÄKTER:

300 000.- + 15 000.- = 315 000.-.


