
Preciserande frågor och svar 4.11.2019: 

 

Fråga: Övergår bryggkonstruktionerna och underhållet och reparationen av dem till 

aktören? Hur fastställs priset på dem? Reparerar kommunen bryggkonstruktioner 

under år 2020? 

 

Svar:  

Alla byggnader, konstruktioner och anordningar på området inkl. bryggor, 

bryggkonstruktioner och bojar övergår till aktörens ägo i det skick som de är när de 

överlåts. Kommunen utför inga reparations- eller underhållsarbeten under vintern. 

Priset fastställs mer exakt under förhandlingarna, men i princip grundar det sig på en 

utomstående värderares värdering där man beaktar byggnadernas, konstruktionernas 

och anordningarnas skick. Ansvaret för underhåll och reparationer övergår helt till 

aktören. 

 

Fråga: Får aktören båtplatsinkomsterna år 2020 och i fortsättningen? 

 

Svar: 

Skötseln av båthamnen övergår helt till aktören. Aktören ansvarar alltså både för 

hemmahamnsverksamheten och för gästbåthamnsverksamheten samt för 

vinterdockning och all annan verksamhet på området. Aktören själv fastställer och tar ut 

avgifterna. Undantaget är båtsäsongen 2020. För den har kommunen ordnat 

faktureringen av hemmahamnsplatserna, och aktören får inte direkt avgifterna för 

hemmahamnsplatserna för båtsäsongen 2020.  

 

Fråga: Vilket är försäljningspriset på byggnaderna? 

 

Svar: 

Under förhandlingarna kommer vi överens om helheten som omfattar köpesumman för 

byggnaderna, konstruktionerna och anordningarna, arrende och arrendeavtalsvillkoren 

samt verksamheten och investeringarna på området.  

Byggnadernas gängse värde har inte ännu värderats. Avsikten är att prisvärderingen görs 

under förhandlingarna. 

 

Fråga: Vilka är arrendeavtalsvillkoren då arrendeavtalet upphör? Är det möjligt att 

förlänga avtalet då det upphör? Betalar kommunen ersättning för byggnaderna om 

avtalet upphör? Hur stort är arrendet? 

 

Svar:  



Under förhandlingarna kommer vi överens om helheten som omfattar köpesumman för 

byggnaderna, konstruktionerna och anordningarna, arrende och arrendeavtalsvillkoren 

samt verksamheten och investeringarna på området.  

Avsikten är att förhandla om de mer exakta arrendeavtalsvillkoren inkl. arrende och 

eventuell inlösning av byggnader då hyresavtalet upphör. I princip har den aktör som 

uppfyller avtalsskyldigheterna möjligheten att förlänga arrendeavtalet. 

 

Fråga: Är det material och de affärsidéer som överlåts vid anbudsförfarandet 

konfidentiella? 

 

Förhandlingarna förs konfidentiellt. Kommunen överlåter inte vidare uppgifter som 

aktören uppger är konfidentiella.  

 

Fråga: Behöver man i förväg ha godkännande från kommunen för att överföra 

arrendeavtalet? 

 

Avsikten är att ingå ett överförbart arrendeavtal, dvs. man behöver inget godkännande 

från kommunen för att överföra det. 


