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Ang förhållandena i Grötviks hamn 
 
Grötviks Segelsällskap (GSS) förfogar enligt nyttjanderättsavtal med Halmstads kommun 
hamnen och tillhörande område i Grötvik. Avtalet konstruerades ursprungligen för mer än 10 
år sedan. Under den tid som förflutit sedan dess, har förhållandena drastiskt ändrats. 
 
Toaletterna och servicebyggnaden. 
 Prins Bertils stig lockar till sig många besökare, och då de passerar Grötvik passar de på att 
utnyttja toaletterna där. Även medlemmar i Grötviks båt- och fiskestugeförening är flitiga 
utnyttjare av toaletterna. Under den nyss avslutade sommaren har upp till 1000 personer 
noterats besöka toaletten under en enda dag, GSS skall enligt nyttjanderättsavtalet sköta 
servicebyggnaden och miljöstationen mot en ersättning som i årets läge uppgår till 51500 kr 
årligen. GSS skall även bekosta tömning av toalettanken, vilken under en enskild vecka i 
somras kunde behöva göras 3 gånger per vecka. Denna är alltså starkt underdimensionerad. 
 
De nu rådande förhållandena kunde inte förutses då avtalet konstruerades. 
 
Den ersättning GSS får från kommunen för skötsel av toalett och miljöstation, täcker inte de 
utgifter GSS har för skötseln av dessa och Miljö och hälsoskyddskontorets 
granskningsavgifter, Miljöstationen kom till för GSS medlemmar, men utnyttjas även av 
andra, där t.ex. tomma färgburkar felaktigt placeras. 
 
GSS har vid ett flertal tillfällen framfört önskemål till kommunen om en permanent VA 
anslutning, dock förgäves hittills. 
 
GSS utgifter för toalett och miljöstation under 2013 uppgå till 112000  kr, Och det kan ju inte 
vara meningen att GSS medlemmar genom sina avgifter, skall finansiera ett allmänt behov. 
 
Sanddriften 
Under senare år har muddring av hamnen erfordrats i stort sett varje år. 
Genomsnittskostnaden per år är c:a 300 000 kr. Denna kostnad för kommunens hamn är starkt 
hämmande för andra behov i hamnen. Vi menar att kommunen skall gälda denna kostnad 
fortsättningsvis. 
 
I förlängningen tror vi att en omkonstruktion av vägbrytaren blir nödvändig. 
 
Båtplats för Fortifikationsverket 
Enligt avtalet skall en båtplats finnas för militära behov i hamnen. Denna plats finns utmärkt 
på en karta som tillhör ett avtal mellan Halmstads kommun och Fortifikationsverket. Detta till 
trots vägrar Halmstads kommuns representanter att efterleva avtalet. 
 



Arrende innerhamnen 
Kommunen har genom överenskommelse med Trottabergs m fl byars skifteslag kommit 
överens om en avgiftshöjning för den inre hamnen till 30000 kr per år. Denna kostnad har 
sedan påförts GSS, Vi menar att kommunen skall bära denna kostnad. 
 
Gatubelysning 
Det råder ett delat ”huvudmannaskap” för gatubelysningen och belysningen på pirar och 
bryggor. Vi menar att kommunen skall vara ansvarig för den samlade belysningen. 
 
Trafiksituationen 
GSS har i skrivelse 2008-03-31 uppmärksammat Teknik och Fritidskontoret på dels den 
trafikfarliga Grötviksvägen, dels behovet av permanent VA lösning. Vi väntar fortfarande på 
en reaktion från kommunen. 
 
Här skall även nämnas den smala bron över kanalen mellan den yttre och inre hamnen, där 
sikten är mycket dålig 
 
Parkering 
Under varma sommardager råder vild parkering inom GSS område. Många vill ta sig till den 
inre piren, som betraktas som allmän badplats, vilken den inte är enligt Teknik-. och 
Fritidsförvaltningen. 
 
En ordnad parkeringssituation måste tillskapas. 
 
Utsiktsplats 
GSS tillskrev 2010-03-03 kommunen ang tillskapande av en utsiktsplats med handikappramp 
på den yttre piren som ett komplement till Prins Bertils stig. Medel föreslogs att komma från 
den sk tillgänglighetsmiljonen, Något resultat har hittills ej kunnat konstateras. 
 
Bastaskärsbrottet 
Enligt den av kommunen gjorda utredningen av småbåtshamnsverkssamheten i Halmstad, 
föreslås Bastaskärsbrottet som ny hamnresurs. Denna utredning bör snarast realiseras, 
 
Detaljplan 
GSS tillskrev 2013-03-13 kommunen ang behovet av en ny detaljplan. Vår begäran avslogs 
på för oss tveksamma skäl. 
 
Sammanfattningsvis 
GSS önskar snarast möjligt ett sammanträde med representanter från kommunen för att dryfta 
ovan relaterat. Vi ser fram mot kommunens förslag om tidpunkt för ett sådant. 
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