FÖRFATTNINGSSAMLING (1.9)
Antagen av
Sid 1(3)
Tekniska nämnden 1996-02-21 § 38 (TN/1996:19)

Föreskrifter för Orust kommuns hamnar
Förutom vad som anges i Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för kommunens hamnar,
antagna av kommunfullmäktige 1995-12-14 § 166, OKFS 6.3.12, skall följande föreskrifter
gälla inom kommunens hamnområden.
Administration
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens hamnar. Tekniska enheten handlägger frågor
angående hamnarna.
Fartyg i yrkesverksamhet
För fartyg insatt i yrkesverksamhet samt fiskebåtar gäller särskild hamntaxa.
Fartyg > 12x4 m skall uppvisa kvitto på betald försäkring som omfattar skador orsakade vid
haveri.
Småbåtshamnar
Båtplatskontrakt
Båtplatskontrakt skall tecknas med dem som önskar båtplats i kommunens hamnar. Kontrakt
skall vara undertecknat innan tillträde till båtplats sker.
Båtägare kan ej påräkna att erhålla båtplats för t ex större eller mindre båt än vad kontraktet
avser. Båtägare får ej lägga större båt vid båtplatsen än hamnmästaren godkänner. Hamnmästare upprättar kölista för byte till annan plats. Nytt kontrakt skall upprättas för ny båtplats.
Båtplatsen disponeras under perioden 1/5 - 31/10. Hamnmästaren kan i undantagsfall anvisa
plats övrig tid.
Båtuppläggningsplats disponeras under tiden 1/10 - 31/5 eller den längre tid hamnmästaren
kan medge.
Avgift utgår alltid med helt årsbelopp oavsett den faktiska nyttjandetiden. När
båtplatskontrakt finns eller båtuppställningsplats tagits i besittning, skall således hel årsavgift
betalas.
Vid privata bryggor inom kommunens hamnområde får ej uthyrning eller upplåtelse av
båtplatser ske utan tekniska nämndens godkännande. Hamnavgifter enligt gällande taxa skall
utgå.
Upprättas särskilda arrendeavtal gäller dessa.
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Överlåtelse
Make/maka, sambo eller bröstarvinge får vid dödsfall överta båtplatskontrakt.
Överlåtelse av kontrakt kan efter särskild prövning godkännas mellan dem som gemensamt
äger båt. Samägandet av båten skall dock ha varat minst två år.
Avgifter
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Avgiften erlägges enligt bestämmelser i kontraktet.
För kommunens gästhamnar gäller de av kommunfullmäktige fastställda taxorna.
Båtägare som önskar ha båtplats vilande kan efter överenskommelse beviljas detta för högst
ett år. Ingen ytterligare förlängning medges. Avgift erlägges enligt utsänd räkning. Kan
hamnmästaren hyra ut platsen till annan, medverkar han till att båtägarna själva gör upp om
avgiftens fördelning. Ansvarig för avgiftens rätta erläggande är kontraktinnehavaren.
Vilande platser skall tilldelas dem som står i båtplatskö. Detta ger dock ej företräde till
båtplats kommande år.
För andra tjänster utgår särskild avgift enligt av tekniska nämnden fastställd taxa.
Båtägarens skyldigheter
Båtägaren åligger
1.
att ha erforderliga försäkringar och båten registrerad enligt lag
2.

att följa av kommunen och andra myndigheter utfärdade regler och föreskrifter
liksom av hamnmästaren givna instruktioner och anvisningar

3.

att när båtägaren inte avser att nyttja förhyrd plats under viss tidsperiod, meddela
detta till hamnmästaren som kan hyra ut platsen till gästbåtar

4.

att omgående städa båtuppläggningsplats. Båtvaggor och presenningar mm får ej
ligga kvar efter sjösättning

5.

att väl vårda och aktsamt begagna hamnarnas anläggningar och utrustning

6.

att innan båtbyte kontakta hamnmästaren för tillåtelse att placera den nya båten
vid tilldelad båtplats

7.

att om hamnmästaren eller tekniska nämnden så påfordrar uppvisa kvitto på
betald försäkring, som omfattar skador orsakade vid haveri

8.

att om tekniska nämnden så påfordrar flytta till annan plats inom hamnen.
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Förbud
Båtägaren får inte
1.
låna ut / hyra ut / överlåta båtplatsen
2.

vid båtplatsen eller på annan plats inom hamnområdet hysa annan farkost än den
för vilken avgift erlagts

3.

utan tillstånd av tekniska nämnden använda båten som bostad. Vid ev tillstånd
betalas gästhamnsavgift.

Ansvar
Bryter båtägaren mot vad som ovan sagts, äger tekniska enheten säga upp båtplatskontrakt
med omedelbar verkan och/eller på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder, som är
påkallade med hänsyn till omständigheterna.
Kommunen fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.
Båtägare som orsakar kommunen kostnader t ex genom att ha båten förtöjd utan tillstånd
31/10-1/5 är skyldig att ersätta dessa kostnader.
Kommunen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens
farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.
Finns flera ägare till en och samma farkost, är de solidariskt ansvariga för fullgörandet av alla
här nämnda föreskrifter.
Parkeringsplatser
Inom kommunens hamnområden uthyres parkeringsplatser. Avgiften för dessa fastställes av
kommunfullmäktige. Parkeringsplatserna disponeras under perioden 1/5-31/10. Tekniska
enheten kan i undantagsfall medge längre tid.

