


 1 (1)  
2021-02-26 

5DIARIENR:  
MISSIV  

    
 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
Samhällsbyggnadskontoret 
Tekniska kontoret 

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Samhällstekniska enheten 
Tekniska kontoret 

 

 

 

 

MISSIV  

Finansiering av Hovnäs färja 

BAKGRUND 
Varje år sker ca 12 000 Transporter över Dalälven med Hovnäs färja. Folk reser från 
Dalarna till Sala för att handla, turister åker färjan och Salabor tar sig till Dalarna om 
så bara för att dricka kaffe eller ta en glass i färjelägret. 

Färjan var tidigare finansierad av Trafikverket, men år 2015 drog de in 
finansieringen. Den finansieras nu med hjälp av ideella krafter, reklam, samt av 
Avesta och Sala kommun. Färjan ägs formellt av Avesta kommun. 

Varje år blir det strul med betalningen till föreningen i både Avesta och Sala, vilket 
tar arbetstid från annat. 

De senaste åren har färjan haft följande antal besökare: 

2018  10.200 besökare 
2019  10.659 besökare 
2020  12.641 besökare 
 

SYFTET MED FÄRJAN 
Att tillhandahålla transport över Dalälven. Både för boende i området och för 
turister. Färjesäsongen startar så fort islossning och väder gör det möjligt.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Sala kommun beslutar:  

att  Sala kommun ska finansiera sin del av kostnaden för driften av färjan 
varje år tills annat sägs, 
samt 
tilldela/omfördela från annan enhet, 350 000 kr/år (2021) till 
samhällsfinansierade transporter i syfte att betala för driften, 
och 
underteckna avtal med Avesta kommun och Trelänsleden om drift och 
finansiering av färjan. 

Johan Duse 
Transportstrateg  

Bilagor:  
Avestas förslag till avtal 
Avestas kostnader för driften 
Resultatredovisning Hovnäs färja 



AVTAL AVSEENDE DRIFTBIDRAG FÖR HOVNÄS FÄRJA  
Mellan Avesta kommun, Sala kommun och föreningen Trelänsleden har följande avtal träffats. 

Bakgrund och förutsättningar  
Den första förbindelsen över Nedre Dalälven mellan Hovnäs på Dalasidan och Botebo på 
Västmanlandssidan har funnits sedan 1915, då med pråm som roddes för hand. År 1924 sjösattes 
en färja som följde en styrlina som drogs med dragträn.  
Nuvarande färja, ”NEDA”, sjösattes 1953 och drevs av dåvarande Vägverket fram till 1986. När 
Vägverket beslutade att lägga ner färjeförbindelsen övertogs ägandet av Avesta kommun, 
samtidigt bildades intresseföreningen Trelänsleden som skötte driften av färjan. Via årliga bidrag 
från i första hand Vägverket, nuvarande Trafikverket men även från Avesta kommun samt stöd av 
ideella krafter kunde driften upprätthållas. Färjeförbindelsen har hållits öppen årligen under 
perioden april – oktober och nyttjats för arbetsresor, lantbrukstransporter och inte minst turism.  
Trafikverket beslutade att fr o m 2015 att dra in sin del av det årliga driftbidraget till 
färjeförbindelsen mellan Hovnäs och Botebo.  Därefter har kommunerna Avesta och Sala lämnat 
bidrag till föreningen Trelänsleden för upprätthållen drift av färjeförbindelsen. Avesta kommun 
äger också sedan 1987 färjan ”NEDA” och har sedan dess stått för färjans underhålls- och 
bränslekostnader.  

För att denna färjeförbindelse även i framtiden skall trafikera Dalälven fordras fortsatt ekonomiskt 
stöd.  Föreliggande avtal innebär att färjeförbindelsen mellan Hovnäs och Botebo kan 
upprätthållas under avtalstiden.  

§ 1 Omfattning
Avtalet omfattar ekonomiskt bidrag för fortsatt drift av färjeförbindelsen Hovnäs – Botebo via
föreningen Trelänsleden.

§ 2 Ekonomi
Avesta och Sala kommuner lämnar under avtalsperioden årligen 350 000 kronor vardera i bidrag
till föreningen Trelänsleden för att de upprätthåller färjetrafiken.

§3 Utbetalning
Avtalat bidragsbelopp skall utbetalas till föreningen Trelänsleden och kan delas upp med halva
beloppet senast 15 april och resterande del senast 15 juli aktuellt verksamhetsår.
Föreningen Trelänsleden skall för avtalsparterna senast 31 januari påföljande år redovisa
ekonomisk rapport angående färjeverksamheten.

§ 4 Avtalstid
Detta avtal gäller (tre år) under tiden 2021-01-01 – 2023-12-31 och förlängs därefter löpande med
sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

§ 5 Investeringsbehov
Åtgärder på färjan som inte klassas som drift och underhåll skall det ansökas om statliga bidrag
för. Detta hanteras då genom samverkan mellan parterna i detta avtal. Avesta och Sala kommuner
skall verka för godtagbar standard på färjeläget i sin respektive kommun.
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§6 Uppsägning  
Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen ändras eller att oförutsedda omständigheter gör 
att fortsatt drift inte är försvarbart äger parterna rätt att skriftligen säga upp avtalet i förtid med sex 
(6) månaders uppsägningstid.  
 
§ 7 Övrigt  
 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.  
 
2020 ….-….  
 
 
……………………………    ……………………………….  
Lars Isacsson, Avesta kommun,  Anders Kilström, Avesta kommun 
kommunstyrelsens ordförande  t.f. kommundirektör 
  
 
 
2020-.  
…………………………… ……………………………….  
Sala kommun  

 

 

2020-.  
…………………………… ……………………………….  
Föreningen Trelänsleden 
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