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FÖRESKRIFTER GÄLLANDE FÖR FASTA BÅTPLATSER

I TRÄSLÖVSLÄGES FISKEHAMN
fastställda av Varbergs Hamnstyrelse att gälla fr.o.m 2010-01-01.
(Antagen av Hamnstyrelsen den 9 december år 2009 § 41)

1.

Båtplats uthyres säsongsvis varvid båtägaren äger rätt att utnyttja den förhyrda båtplatsen
till förtöjning av egen båt under tiden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 oktober.
Om båtägaren önskar hyra båtplats under vintern fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 mars skall
båtägaren kontakta hamnkontoret som anvisar båtplats.
Om uppsägning ej sker från någon av parterna senast vid kalenderårs utgång gäller
hyresförhållandet även nästkommande säsong med de ändringar av avgiften och andra
förutsättningar som kan komma att gälla.

2.

Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande taxa och inbetalas till hamnkontoret efter
fakturering. Efter erlagd avgift, får båtägaren ett plastat kvitto som skall sättas väl synligt
på båten. Alla båtar ska ha kvittot påsatta för att visa att platsen är betald.

3.

Om avgiften inte betalas i rätt tid eller om båten vid hyrestidens slut ligger kvar i
hamnen, äger hamnstyrelsen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.

4.

Båtägaren har ej rätt att ersätta sin båt med mindre båt eller gummibåt för att uppehålla
båtplatsen. När båten ligger förtöjd i Träslövsläges fiskehamn får den användas för
boende endast under enstaka nätter.

5.

Hamnstyrelsen äger rätt att utan att betala ersättning återtaga båtplats om båtägare ej har
sjösatt sin båt och börjat utnyttjar båtplatsen senast den 30 juni, eller om båten ligger
oanvänd och utan tillsyn under längre period.
Om båtägaren på skälig grund inte kan använda båtplatsen senast 30 juni kan båtägaren få
tillstånd att inte nyttja båtplatsen under ett år. Detta gäller endast om hamnkontoret
kontaktas som då kan hyra ut båtplatsen under detta år.

6.

Om hamnstyrelsen bedömer det nödvändigt för hamnens funktion, utbyggnad eller
ändring att återtaga båtplats äger båtägaren rätt till förtur i kön till annan plats.

7.

Båtägaren har ej rättighet att utan hamnkontorets medgivande utlåna eller uthyra båtplats.
Om detta sker återtas båtplatsen omgående.

8.

Hamnkontoret har rätt att flytta båtar med för ”bred plats” till smalare plats så att
hamnens kapacitet utnyttjas bättre.
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9.

Om båtägaren skaffar en större båt som ej får plats på sin hyrda båtplats har
hamnstyrelsen ingen skyldighet att erbjuda ny båtplats. Båtägaren kan erbjudas att byta
båtplats om det finns lediga båtplatser, kan inte detta ske skall båtägaren omedelbart
återlämna båtplatsen. Båtägaren har rätt till förtur i kön under innevarande säsong om
ledig båtplats uppstår.

10. Hamnstyrelsen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båt eller
annan egendom.
11. Det åligger båtägaren
att till hamnkontoret anmäla ändring av bostadsadress, postadress och
telefonnummer;
att

rätta sig efter tillsynsmans och hamntjänstemans anvisningar;

att

tillse att båten är väl och säkert förtöjd med hänsyn till såväl den egna båtens som
närliggande båtars säkerhet;

att

tillse att båtens skrov underhålls och är rent samt bottenmålas regelbundet för att
hindra beväxning som kan orsaka sprickor i bottenfärgen som då ramlar av och ökar
föroreningen av vattnet.

att

om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidtaga åtgärder för dess
upptagande eller länsning;

att

om förvaltningen så påfordrar överflytta till annan båtplats.

att

inte utföra större eller långvariga underhålls- eller reparationsarbeten på båten när
den ligger i Träslövsläges fiskehamn.

att

teckna en ansvarsförsäkring som gäller om båten förorsakar skada på annans
egendom.

12. På hamnens båtuppställningsområde kan uppställning av båtar / vagnar ske under
vinterperioden 15 september t.o.m. den 15 maj, dessa skall vara märkta med
båtplatsnummer, namn, fullständig adress. Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande
taxa och inbetalas till hamnkontoret efter fakturering. Om avgiften inte betalas i rätt tid
eller om båten vid hyrestidens slut ligger kvar i båtuppställningsområdet, äger
hamnstyrelsen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.
13. Förutom vad som sägs i dessa föreskrifter gäller vad som stadgas i Hamnordning för
Träslövsläge, liksom vad som i ytterligare anvisningar eller ordningsregler sägs, eller kan
komma att sägas.
14. Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter, är hamnstyrelsen berättigad att med omedelbar
verkan häva avtalet och / eller att på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som
hamnstyrelsen kan finna påkallade på grund av det inträffade. Hamnstyrelsen fritages
från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

