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Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar,
gästhamnar mm.
Dnr.KA2017/001380, KF §13, 2018-02-22
Inledande bestämmelser
§1
Dessa ordningsregler gäller i Sotenäs kommuns mark- och vattenområden inklusive kommunens
småbåtshamnar och gästhamnar samt för de småbåtsplatser som i övrigt upplåts av kommunen.
Ordningsreglerna gäller också inom de markområden som upplåts för landförvaring av båtar.
§2
Regler för båtplatskö
1. Ansökan om kommunal båtplats görs till Sotenäs kommun.
2. Finns inte ledig båtplats registreras ansökan i en båtplatskö.
3. För att registreras i båtplatskön och tilldelas samt disponera båtplats krävs att man är
folkbokförd eller äger en fastighet i Sotenäs kommun (bostadsrätt räknas inte som egen
fastighet).
4. Båtplatser tilldelas den som är registrerad i båtplatskön, i första hand till folkbokförda i
Sotenäs kommun och i andra hand till fastighetsägare i Sotenäs kommun.
5. Taxa för båtplats och köavgift beslutas årligen av Kommunfullmäktige.
6. Båtplatsen är personlig och kan inte överlåtas på annan person än den som är inskriven i
Sotenäs kommuns båtplatskö. Båtplatsen följer alltså inte fastigheten och kan heller inte
överlåtas till barn, bekant eller annan släkting, med undantag för maka/make.

Regler för båtplats
1.

§3
Inom områdena får båtar lägga till, förtöja eller ankra endast vid härför särskild
upplåten och anvisad plats.
Anvisningen kan begränsas till att avse viss tid.
Tillägg eller förankringsplats anvisas av kommunen hamnpersonal. Förtöjning
ska ske så att skador inte kan uppstå på intilliggande båtar och bryggor. Båten
ska vara ordentligt fendrad.

2.

Båtplatsen disponeras under tiden 1 april – 31 oktober.
Abonnent kan under pågående upplåtelseperiod anvisas annan båtplats.
Båtplatsen får dock disponeras på övrig tid, om inte underhållsarbete eller annat
ska ske på bryggan. Hyresgästen bli då anvisad annan plats under tiden.

3.

När det behövs med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger
kommunen rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger
båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren inte är anträffbar äger
kommunen rätt att utföra förhalningen.
Uppsatta hamntrafikskyltar ska nogsamt följas.
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4.

Till kommunen ska omedelbart anmälas varje ändring av bostadsadress,
postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av typ, längd, bredd,
mått och djupgång.
Sådan ändring införs av Sotenäs kommun i vårt båtplatsregister.
Uthyrning i andra hand får ske i maximalt två säsonger, efter överenskommelse
och godkännande av kommunen. Uthyrning utan Sotenäs kommuns medgivande
utgör grund för uppsägning

5.

Vid första tillträdesdag till båtplats tillser kommunen att platsen är fri från
hinder. Därefter ansvarar båtplatsinnehavaren själv att hålla platsen fri.

6.

Privat brygga på kommunägd mark ska vara i sådant skick att personskada inte
uppstår vid dess beträdande.

7.

Om platsinnehavaren inte har någon båt och platsen därför inte nyttjas kan
platsen komma att sägas upp.

8.

Båtägaren ska vid anmodan kunna visa upp ett giltigt försäkringsbevis, där det
framgår att den båtägare med vilken Sotenäs kommun har avtal också är
försäkringstagare. Båtägaren ska vidare vid varje byte av båt för Sotenäs
kommun uppvisa giltigt försäkringsbevis.
Om båtägaren vid anmodan eller byte av båt inte visar upp giltigt
försäkringsbevis, eller oskäligt dröjer med att visa upp sådant försäkringsbevis,
får Sotenäs kommun säga upp båtplatsen.
Köpebrev och försäkringsbrev ska stämma överens med den som hyr platsen av
Sotenäs kommun.

9.

Leverans av el på bryggorna erbjuds under perioden 15 april-31 oktober mot
avgift enligt gällande taxa, dock inte om väderleken pga. minusgrader hindrar
leverans. Båtplatsinnehavaren meddelar kommunen om hen vill ha laddström.
Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare
Båtägaren ansvarar för kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och
nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter; Eluttag på land och
bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg
och batteriladdning. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla
av vad slag det vara må utan Sotenäs kommuns i varje enskilt fall meddelade
tillstånd.
El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över
elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan
uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som
inte används ska tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området
kommer att kopplas ur. Se till att eventuella förlängningskablar är oskadade och
godkända för utomhusbruk. Låt inte elkablar ligga kvar nattetid, på vintern
riskerar de att plogas av.
Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad
uttagsboxen är avsedd för.
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§4
Regler för landförvaring
1. Inom områden som upplåtits för landförvaring av båtar får uppställning av båt, båtkärror
m.m. inte ske utan tillstånd från kommunen.
2. Landförvaring på kommunägd mark är avgiftsbelagd enligt taxa
3. Båtar båtkärror och båtvaggor ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer
och adress.
4. Omedelbart efter sjösättning ska uppställningsplatsen avstädads(även båtkärror och
båtvaggor ska vara avlägsnade.) Uppställningsmaterial som lämnas kvar forslas bort på
båtägarens bekostnad. Kommunen ansvarar inte för försvunnen egendom.
5. Upplåtelseperiod för landförvaring är mellan 1 september – 15 juni.

§5
Regler för gästhamn
1.

Kommunens gästhamnar utmärks med skyltar märkta
GÄSTHAMN. Inom varje annan hamn där dessa skyltar saknas råder
gästbåtsförbud.

2.

De inom gästhamnarna uppsatta anvisningarna ska efterlevas.

3.

Det är inte tillåtet att förtöja vid numrerad eller på annat sätt markerad båtplats
inom gästhamnregionen.

4.

Det är inte tillåtet att använda bar eld inom hamnområdet, ombord i båt eller på
brygga.

5.

Mellan kl. 23.00-08.00 ska iakttagas sådan tystnad att övriga gäster i hamnen inte
får sin nattsömn störd. Behörig person har vid störningar rätt att vidta lämpliga
åtgärder T.ex. borttagande av strömkälla.

6.

Avfall får inte spolas ut eller kastas i hamnen utan ska läggas i därför avsedda
kärl.

7.

Avgift för nyttjande av gästhamnsplats utgår enligt fastställd taxa. Betalning av
gästhamnsavgift ska ske enligt anvisning i gästhamnen.

8.

Alla gästande båtar som efter kl. 17.00 befinner sig inom gästhamnsregionen är
betalningsskyldiga.

9.

Gästande båtar som inte har för avsikt att övernatta i gästhamnen eller som inte
följer gästhamnsbestämmelserna ska omedelbart efter anmodan av behörig
person, avsegla från densamma.

10.

Kommunen ansvarar inte för skador eller förluster som orsakas av utomstående.

11.

Vid betalning med utländsk valuta uttags växlingsavgift.
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§6
Taxebestämmelser för hamnarna
1.

Tillämpning inom områdena gäller taxa fastställd av Sotenäs
kommunfullmäktige.

2.

Uppsägning av båtplats ska ske senast en månad efter resp. upplåtelseperiod som
är 1 april-31 oktober. Sker inte uppsägning inom föreskriven tid förlängs avtalet
med en period i sänder.

3.

Hyran utgår alltid med helt belopp enligt gällande taxa oavsett den faktiska
nyttjandetiden.
Betalningsskyldighet för båtplats gäller den som hyr platsen.

4.

Avgift ska betalas inom på faktura angiven tid.
Underlåtenhet att inte betala beslutad avgift i rätt tid eller inte iakttaga givna
föreskrifter medför förlust av båtplats.

5.

Kommunen äger rätt att höja eller sänka avgiften om särskilda skäl föreligger.

Trafikbestämmelser för hamnarna
§7
1. Inom området ska båtens fart anpassas så att skada eller olägenhet inte åsamkas båtar,
kajer, bryggor strandskoningar mm.
2. Fartbegränsningstavlorna ska respekteras. Sjunken båt ska omedelbart av ägaren sättas i
flytande tillstånd eller flyttas från hamnområdet.
3. Förbud mot vattenskidåkning, vattenskoter och brädsegling enligt kommunens
hamnordning ska följas.
§8
Särskilda ordningsregler för hamnarna
Det är inte tillåtet
att utan kommunens tillstånd överlåta, uthyra eller utlåna förtöjnings och landförvaringsplats.
att utan kommunens medgivande uppsätta redskapslådor, trappstegar eller spika i bryggorna.
att utan kommunens medgivande nedsätta pålar eller utsätta bojar.
att förse akterförtöjningsanordningen med flytande linor, som hindrar övrig trafik.
att förvara material, redskap eller annat på kommunens brygga.
att använda bar eld ombord då båten befinner sig inom hamnområde.

§9
Ansvarsbestämmelser för hamnarna
1.

Varje nyttjare av kommunens hamnar, kranar,
hamnplaner och övriga hamnområden är skyldig att
underrätta sig om och följa gällande bestämmelser.
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2.

Då båtplatsen betalts har fastställda ordningsregler
accepterats.
Låter båtplatsägare/hyresgäst bli att vidta åtgärd enligt ordningsreglerna eller
fullgörs inte åtgärden inom föreskriven tid, kan kommunen komma att vidta
åtgärden på den försumliges bekostnad. Kan hen inte anträffas med sådan
tillsägelse, kan åtgärden komma att utföra åtgärden på den försumliges
bekostnad.

3.

Underlåtenhet att följa fastställda bestämmelser kan medföra uppsägning av den
kommunala båtplatsen.

Övergångsbestämmelse:
Reglerna gäller från dag för antagande. 2018-02-22

