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BESTÄMMELSER FÖR BÅTPLATSKÖER
1.
Ansökan om båtplats skall ske skriftligt på av kommunen tillhandahållen blankett.
Ansökan inges till Tekniska enheten
2.
Ansökan är personlig och kan inte övertas av någon annan.
Endast en ansökan för ensamstående, äkta makar eller sammanboende kan registreras.
Ansökan som är felaktig eller innehåller oriktiga uppgifter kan förvägras registrering.
3.
Som sökande kan endast person som fyllt 18 år och som avser att nyttja båtplatsen för eget
bruk registreras.
4.
Båtplatskö finns för följande hamnar inom kommunen:
100
110
130
140
150
160
180
190

Henån
Ellös
Hälleviksstrand
Mollösund
Edshultshall
Stocken
Gullholmen
Käringön

5.
För att registreras krävs att sökanden samtidigt med ansökan betalar in en depositionsavgift på
200 kronor. Önskar sökanden registrering i två eller tre båtplatsköer inbetalas ytterligare
50 kronor för varje båtplatskö. Sökande inplaceras i de båtplatsköer, som sökanden önskar dock högst tre - den dag både depositionsavgift och ansökan inkommer till kommunkontoret.
Depositionsavgiften återbetalas ej.
6.
Det åligger sökande att omedelbart meddela förändringar i de uppgifter, som ligger till grund
för registrering i båtplatskön. Speciellt viktigt är att inträffade adressförändringar omgående
rapporteras, så att förfrågan snabbt kan nå sökanden. Kan inte sökanden anträffas på angiven
adress eller telefonnummer, medför detta att vederbörande förbigås vid fördelning av
båtplatser samt avföres ur båtplatskön.
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7.
Fördelning av båtplatser sker enligt inplacering i kön. Vid fördelning skall dock 75% av
båtplatserna tilldelas sökande som är prioriterad.
Prioriterad i följande ordning är
* Den företagare som använder bilen för företagets transporter och är kyrkobokförd i
kommunen
* den som har yrkesfiskelicens och är kyrkobokförd i kommunen
* den som är kyrkobokförd i kommunen med annan yrkesverksamhet som har anknytning till
sjöfart mm
* annan sökande som är kyrkobokförd inom kommunen
* den som är fastighetsägare inom kommunen men inte är kyrkobokförd där
* den som är kyrkobokförd inom STO-regionen (Stenungsunds-Tjörns-Orusts kommuner)
8.
Sökande, som erhållit tre erbjudanden till båtplats inom den ort ansökan avser och därvid
avstått, avföres ur båtplatskön för orten. Om sökande gör förnyad ansökan, handläggs den som
nytillkommande och ny depositionsavgift skall erläggas.
9.
Sökande, som under de senaste två åren tilldelats båtplats i Orust kommun, erhåller inte några
erbjudanden före någon annan.
10.
Om särskilda skäl föreligger, kan tekniska nämnden medgiva avsteg från dessa bestämmelser.
11.
Frågor rörande tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser skall avgöras av tekniska
nämnden.
12.
Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även för fördelning av parkeringsplatser inom
kommunens hamnområden.
13.
Dessa bestämmelser gäller från den dag tekniska nämndens beslut om godkännande vunnit
laga kraft.
___________

