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1.         Fordonstrafik på Marstrandsfärjan. 

Marstrands Hamn, Hamngatan 33, 442 67 Marstrand, 
            0708-560 620  www.kungalv.se/marstrandsfarjan 
 
Mervärdesskatt är inkluderad i samtliga taxor. Dokumentet är relaterat till Regler för gods- och fordonstrafik 
med Kungälvs kommuns färjor. Dnr KS2016/1035 

1.1   Samlastningen: se punkt 4. Gods under 999 kilo (max 400 kg per pall/kolli, 195 cm högt ) 
ska lämnas på samlastningsstationen, Koön, för vidare distribution till Marstrandsön, mot 
för tillfället gällande avgift.  

  
1.2           Fordon i nyttotrafik: Gods över 999 kg kan transporteras enligt taxa nedan. Även när 

godset väger under 999 kg och nyttotrafikanten ändå önskar köra över det till 
Marstrandsön, gäller taxa nedan.  

             Ansökan om enstaka överfart görs på blankett Specialöverfart 80-01.  
 
                Ordinarie taxa: 
                     Moped klass I (registrerat fordon ) 908 kronor 
       Motorcykel   908 kronor 
 Registrerad släpkärra eller båtkärra 908 kronor per hjulaxel 
 Personbil   908 kronor 
 Släp till dito   303 kronor 
 Skåpbil/pickup/lätt lastbil/minibuss 1213 kronor 
 *Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg. 
 Släp till dito   303 kronor per hjulaxel 
 Fordon över 3,5 ton totalvikt  908 kronor per hjulaxel 
 Släp till dito   604 kronor per hjulaxel 
 Motorredskap/Terrängmotorfordon 2428 kronor/år 
 
1.3   Avgiftsfritt: För cykel, lastmoped med eller utan last och för moped klass II, erläggs ingen 

avgift utöver personavgift. Utryckningsfordon och begravningsbil erlägger ingen avgift.  
  

1.4   Dispens: När transport till Marstrandsön måste ske på andra tider eller andra fordonsvikter 
än tillåtet, se regelverket, tas en handläggningsavgift ut på 1459 kr för godkänt beslut. 
Ansökan görs på blankett: Dispens 80-02. 

 
 

1.5           Rabattkort: Företag och föreningar med fordon i nyttotrafik (se regler) kan ansöka om 
                rabattkort hos Hamnverksamheten i Marstrand. Kortet finns i tre storlekar:  

 
                Kort A innehåller 24 biljetter, kostar 6532 kr och har en giltighetstid på 2 år.  
                Kort B innehåller 12 biljetter, kostar 3272 kr och har en giltighetstid på 1 år  
                Kort C innehåller 6 biljetter, kostar 1641 kr och har en giltighetstid på 1 år.  
 
                Rabattkortet gäller även för förare och passagerare.  

Kortet ska förvaras i bilen och uppvisas för däckspersonalen vid överfart.  
Det kan förvaras på färjan, för en handläggningsavgift på 377 kronor per kort. 
Ansökan görs på blankett: Rabattkort för fordon i nyttotrafik 80-03  

 

http://www.kungalv.se/marstrandsfarjan
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  Skåpbil/pickup, lätt lastbil eller minibuss* 2 biljett    
*Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg  

    Släp till dito      1 biljett per hjulaxel  
Fordon över 3,5 ton totalvikt   2 biljetter per hjulaxel  

    Släp till dito      2 biljetter per hjulaxel  
 

1.6  På Marstrandsön boende folkbokförda personer kan ansöka om 2 klippkort på vardera 6 
resor/år per hushåll för transport av fordon. Pris per kort 377 kronor.  

                Ansökan görs på blankett 80-04. 
  

På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende personer, kan efter intyg om ägarskap, 
ansöka om 1 klippkort om 4 resor/år per hushåll, för transport av fordon. Pris per kort 251 
kronor. Ansökan görs på blankett 80-07. 

  
Korten ska användas för privat bruk, är personliga och får ej överlåtas. 
Missbruk av kort kan leda till indragning. Önskar man få kortet hemskickat, sker betalning 
via faktura och extra administrationsavgift tillkommer på 30 kronor. Kort som önskas 
hämtas på färjan, ska hämtas inom 14 dagar från beställningsdatumet, och kan betalas med 
betalkort eller faktura. 
 

1.7   Mantalsskrivna personer i Kungälvs kommun, som på grund av hälsoskäl, och mot 
uppvisande av läkarintyg, måste använda bil för besök på vårdinrättning, erlägger avgift på 
63 kronor för resa tur och retur samma dag.  

 

2. Färdtjänstresor  
 

Färdtjänstresor kan utföras med såväl privatbil som taxi. Intyg skall uppvisas vid anmodan. 
Alla i bilen ingår i en avgift. Färdtjänstresa får utföras dygnet runt.  
För färdtjänstberättigade utanför Kungälvs kommun är avgiften för en resa tur och retur för 
närvarande 125 kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal biljetter för en fordonsresa tur och retur:   

Moped klass I (registrerat fordon)  1 biljett  
 Motorcykel      1 biljett  

Registrerad släpkärra eller båtkärra   1 biljett per hjulaxel  
 Personbil       1 biljett  
 Släp till dito      1 biljett per hjulaxel  



 
 

ADRESS      Hamngatan 33, 442 67 Marstrand 
TELEFON  0303-23 80 00 
HEMSIDA   www.kungalv.se 

 

 

  

 
 

 
3. Hyra av färjan, 0703-46 99 22 

 
Timtaxa debiteras per påbörjad timma med:  
Vardagar 07.00 – 16.00                           4 583 kr  
Övrig tid samt lördagar, söndagar, helgdagar         8 265 kr  
Hamnverksamheten Marstrand har möjlighet att lämna offert vid större arbete.  
 
 

 4. Samlastningen, Mjölkekilsgatan 24, 442 66 Marstrand 
        0703-46 22 55 www.kungalv.se/samlastning 
 
        Samlastningen kör gods mellan Koön och Marstrandsön.  
       Taxa för godstransporter:   

  
Vikt     Avgift  

1 - 9 kg    114 kr  

10 - 19 kg    154 kr  

20 - 49 kg    228 kr  

50 - 99 kg    314 kr  

100 - 149 kg    381 kr  

150 - 199 kg    456 kr  

200 - 249 kg    541 kr  

250 - 299 kg    610 kr  

300 - 399 kg    655 kr  

400 - 499 kg    690 kr  

500 - 599 kg    724 kr  

600 - 699 kg    770 kr  

700 - 799 kg    798 kr  

800 - 899 kg    838 kr  

900  - 999 kg  
  

  912 kr  
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5. Gästhamnen, Hamngatan 42, 442 67 Marstrand 
    0703-46 99 01 www.marstrandsgasthamn.se 
 
      Avgift förbokning 250 kronor/bokning 
 
       Lågsäsong (1 oktober – 30 april)   

       Dagavgift     35 kr (kl. 08.00-18.00)  
< 10 m   80 kr/dygn  
10 - 13 m   110 kr/dygn  
13 - 15 m   155 kr/dygn  
15 - 18 m   175 kr/dygn  
18 - 24 m   235 kr/dygn  

      > 24 m                                                  Offert 
 
    För- och eftersäsong (1 maj – 14 juni samt 16 augusti – 30 september)  

Dagavgift   80 kr (kl. 08.00 - 18.00)  
< 10 m  225 kr/dygn  
10 - 13 m  275 kr/dygn  
13 - 15 m  400 kr/dygn  
15 - 18 m  475 kr/dygn  
18 - 24 m  745 kr/dygn  

       > 24 m 
  
Högsäsong (15 juni – 15 augusti)  

Offert 

Dagavgift  80 kr (08.00 - 18.00)  
< 10 m  365 kr/dygn  
10 - 13 m  475 kr/dygn  
13 - 15 m  655 kr/dygn  
15 - 18 m  775 kr/dygn  
18 - 24 m  1140 kr/dygn  

       > 24 m 
  
      Hedvigholmen, Koön (1 maj – 3 augusti)  

Offert 

      < 10 m  150 kr/dygn  
     10-13 m  275 kr/dygn  
     13-15 m  400 kr/dygn  
     15-18 m  500 kr/dygn  
     18-24 m  700 kr/dygn  
     > 24 m 
 
     Vinterliggare i Gästhamnen  ( 1 oktober – 15 april ) 
     < 12 x 4 meter  719 kr/ månad  
     >12 x 4 meter     1 196 kr/ månad 
     El tillkommer enligt gällande taxa. 
 
      
  

Offert 
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6. Fasta båtplatser, Hamngatan 33, 442 67 Marstrand 
           0303-23 99 42 vard 10-12  hamnkontoret@kungalv.se 
 
           Avgift för köplats 356 kronor/år 
 
       6.1  Fasta båtplatser  
   

  
 Plats storlek, bredd i meter   

 1,0 meter  1 533 kr/ år  

 2,0 meter  3 063 kr/ år  

 2,5 meter  3 829 kr/ år  

 3,0 meter  5 363 kr/ år  

 3,5 meter  6 257 kr/ år  

 4,0 meter  8 164 kr/ år  

6.2  Bommar vid fasta båtplatser   

 4,5 meter  541 kr/ år  

 6,0 meter  678 kr/ år  

 8,0 meter  903 kr/ år  

 10 meter  1 174 kr/ år  

   

7. Hamnavgiftsavtal  
  

Avtalsobjekt 1, nyttjanderättshavaren äger rätt att nyttja kommunens vattenområde för att 
bibehålla och underhålla kaj, 513 kr/meter/ år.  
  
Avtalsobjekt 2, Kommunen svarar för drift och underhåll, nyttjanderättshavaren äger rätt att nyttja 
kommunalt vattenområdet, ytan ska hållas öppen för allmänheten, 513 kr/meter/ år 

  

mailto:hamnkontoret@kungalv.se


 
 

ADRESS      Hamngatan 33, 442 67 Marstrand 
TELEFON  0303-23 80 00 
HEMSIDA   www.kungalv.se 

 

 

  

 


	Taxa  gällande från och med 1 januari 2023,
	med reservation för förändringar.
	Innehållsförteckning
	1.         Fordonstrafik på Marstrandsfärjan.
	Marstrands Hamn, Hamngatan 33, 442 67 Marstrand,
	0708-560 620  www.kungalv.se/marstrandsfarjan

	Ordinarie taxa:
	Moped klass I (registrerat fordon ) 908 kronor
	Motorcykel   908 kronor
	Registrerad släpkärra eller båtkärra 908 kronor per hjulaxel
	Personbil   908 kronor
	Släp till dito   303 kronor
	Skåpbil/pickup/lätt lastbil/minibuss 1213 kronor
	*Upp till 3,5 ton totalvikt, passagerare- och lastutrymme är avskilt med fast vägg.
	Släp till dito   303 kronor per hjulaxel
	Fordon över 3,5 ton totalvikt  908 kronor per hjulaxel
	Släp till dito   604 kronor per hjulaxel
	Motorredskap/Terrängmotorfordon 2428 kronor/år
	2. Färdtjänstresor

	4. Samlastningen, Mjölkekilsgatan 24, 442 66 Marstrand
	0703-46 22 55 www.kungalv.se/samlastning
	6. Fasta båtplatser, Hamngatan 33, 442 67 Marstrand
	0303-23 99 42 vard 10-12  hamnkontoret@kungalv.se
	7. Hamnavgiftsavtal


