
Dokumenttyp 

Föreskrifter 2019-10-17 
Antagen av 

Kommunfullmäktige 
Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) 

KS/2019:1364 § 117 (2019-12-12) 
Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

2020-01-01 - Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig i förvaltningen 

Förvaltningsområdeschef 
samhällsutveckling

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

Gäller för målgruppen 

Fasta båtplatsinnehavare och besökare 
till Orust kommuns hamnar 

Kontakt om styrdokumentet 

Hamnverksamheten, enhet hamn och parkering, telefon 0304-33 40 00 
e-post: samhallsutveckling@orust.se 

Hamnföreskrifter för 
kommunens hamnar 



Titel – Föreskrifter 

2 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................................................................ 3 

Föreskrifternas syfte och målgrupp....................................................................................................... 3 

Relaterade styrdokument ........................................................................................................................ 3 

Föreskrifter ................................................................................................................................................... 3 

Inledande bestämmelser ........................................................................................................................ 3 

Trafikbestämmelser …………………………………………………………………………3 

Förtöjning, förhalning, förflyttning med mera……………………..………………………….3 

Lastning, lossning, uppläggning av god med mera …………………………………………....4 

Särskilda ordningsföreskrifter ……………………………………………………………….4 

Ansvarsbestämmelser ………………………………………………………………………. 4 

Förvalta föreskrifterna ................................................................................................................................. 5 

Säkerställa styrdokument ........................................................................................................................ 5 

Avvikelser och förslag ............................................................................................................................. 5 



Titel – Föreskrifter 

3 

Inledning 

Orust kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). Med hamnmyndigheten avses kommunstyrelsen. 

Föreskrifternas syfte och målgrupp 

Föreskrifterna gäller fasta båtplatsinnehavare och besökare till Orust kommuns hamnar: 

Relaterade styrdokument 

Regler för kommunala hamnar. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommun 

Föreskrifter 

Inledande bestämmelser 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen. 

Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i 
kommunens hamnar som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. 

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. 

§ 2 Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom de hamnområden som förvaltas av
hamnverksamheten i kommunen.

§ 3 Med hamnverksamheten avses i dess föreskrifter sektor samhällsutveckling, enheten hamn
och parkering.

§ 4 Med båt förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och
varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten, såväl för nyttotrafik som för
fritidsändamål.

Trafikbestämmelser 

§ 5 Båt ska föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan båttrafik i hamnen. Vidare ska
båten föras så att andra båtar, anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till
skada.

§ 6 Flygplan får inte landa eller starta inom hamnområdet utan tillstånd av hamnverksamheten.

Förtöjning, förhalning, förflyttning med mera 

§ 7 Båtar får endast läggas eller förtöjas vid sådan plats som är särskilt upplåten för detta ändamål.
Båtar får läggas vid annan plats endast med hamnverksamhetens medgivande.

Båtens förare ska hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller 
ankarplats. 
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§ 8 Ankring av båtar får ske endast efter tillstånd från hamnverksamheten. Båtens förare eller 
ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt. 

§ 9 Vid förtöjning, ankring eller angöring skall föraren av båten se till att andra båtar eller kajer, 
bryggor och liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att båttrafiken inte 
nödvändigtvis hindras eller störs 

§ 10 Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, 
pontoner eller tillfälliga broförbindelser och likande anläggningar får inte ske utan tillstånd av 
hamnverksamheten. 

§ 11 Förare eller ägare skall flytta eller vidta andra åtgärder med båten, som krävs med hänsyn till 
ordningen eller säkerheten i hamnen. Hamnverksamheten kan förena sådant åläggande med 
föreskrifter och anvisningar. 

§ 12 Båten får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att båten på grund av sitt skick 
eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra annan trafik i hamnen eller på annat sätt utgöra 
en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

§ 13 Föraren eller ägare ska omedelbart anmäla till hamnverksamheten om båten har sjunkit, stött 
på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. 

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada båtar eller anläggning, ska 
göra anmälan om detta till hamnverksamheten.  

Lastning, lossning, uppläggning av gods med mera 

§ 14 Gods, fordon eller annat material ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats 
av hamnverksamheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubelysningar eller annat 
inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer. 

För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser. 

Särskilda ordningsföreskrifter 

§ 15 Badning inom hamnområde är förbjudet. Dykning och undervattensarbeten får endast ske 
efter hamnverksamhetens godkännande. 

§ 16 Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete, 
ska skriftligt godkännande av hamnverksamheten finnas. 

§ 17 Den som inom hamnområdet skadar båtar, anläggning, gods eller annan egendom ska 
omedelbart anmäla detta till hamnverksamheten. 

Ansvarsbestämmelser 

§ 18 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot något av § 5-13, § 14 första stycket eller 
§ 15-17 kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Förvaltning av föreskifterna 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för att 
styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har också ansvar för 
att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för föreskrifterna ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser föreskrifterna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som 
påverkar föreskrifterna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till 
förändringar meddela kontaktperson för föreskrifterna. 

 


