Ordning

Ansvar

Redskap och utrustning får inte
förvaras på bryggor. Inte heller får
trappor, förvaringsboxar och andra
arrangemang byggas på bryggor utan
kommunens medgivande. Mark och
exploateringsavdelningen förbehåller
sig rätt att på platsinnehavarens bekostnad undanröja sådant som förvaras
på bryggor eller som utan medgivande
byggts där.
Båtar skall förtöjas väl och på så
vis att de inte inkräktar på utrymmet
vid närliggande platser. Om risk för
sammanstötning mellan båtar föreligger skall varje berörd platsinnehavare
fendra sin båt. Båtplatser, som upplåtes
utan akterfäste, skall genom platsinnehavarens egen försorg förses med
sådana. Akterfästen skall anordnas så
att båttrafiken och intilliggande båtar
ej hindras.
Toalettvatten får inte spolas ut i sjön
i hamnarna.
Farten skall hållas låg vid gång inne
i hamnarna och får inte överskrida
fartbegränsningarna.

Mark och exploateringsavdelningen ansvarar under säsongen för bryggor, fästen,
akterförtöjningar och liknande som ägs
av kommunen och upplåtes till platsinnehavare. Förutsättningen för kommunens
ansvar är att båtplats intetnyttjas för
större båt än vad platsen är avsedd för och
vad som uppgivits.
Skyddet mot sjögång varierar i de olika
hamnarna och vid olika båtplatser. Mark
och exploateringsavdelningen ansvarar
inte för skador till följd av sjögång eller
överstänk. Varje platsinnehavare ska själv
förvissa sig om att båten klarar de förhållanden som råder vid båtplatsen.
Mark och exploateringsavdelningen
ansvarar inte för skador vållade av andra
båtar och inte heller för brand, stöld eller
skadegörelse.
Båt som ligger i hamnen ska ha en gällande försäkring som omfattar båtansvarsförsäkring. Försäkringstvånget gäller även
båtar som disponerar tillfällig båtplats.

att

SÖKA BÅTPLATS

Avgifter
Hamnplatsavgifterna beslutas av kommunfullmäktige.
Gällande taxa för hyra av båtplats 2012 i
Jönköpings hamn är 600 kr/löpmeter exkl.
moms (750 kr inkl moms)/år.
Gällande taxa för hyra av båtplats 2012 i
Huskvarna hamn är 370 kr/löpmeter exkl.
moms (462,50 kr inkl moms)/år.

Kontaktuppgifter:
Catarina Eriksson, 036-105573,
catarina.eriksson@jonkoping.se
Sune Lindblad, 036-105943,
sune.lindblad@jonkoping.se

Köbestämmelser

för Jönköping och Huskvarna småbåtshamnar
Regler och avgifter för Jönköpings kommun
fastställda av kommunfullmäktige 2011-12-22

Allmän information
Jönköpings kommun tillhandahåller båtplatser i Jönköpings respektive Huskvarnas hamnar. I Jönköpings hamn finns för närvarande 110 platser och i
Huskvarna finns 30 st.
Nedanstående regelverk gäller för båtplatskön och nyttjandet av båtplatser.
Båtplatserna upplåts fast eller tillfälligt. Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 1 maj -31 oktober. Fasta båtplatser upplåts endast till kommunmedlemmar i Jönköpings kommun. Tillfälliga platser upplåtes endast för ett
dygn i taget. Avgiften är för närvarande 100 kr/dygn inklusive el, vatten och
avlopp. Betalning görs till Marinboden i hamnen.

Regler för användandet av båtplats
Villkor

Uppsägning/Förverkan

•

•

Uppsägning av båtplats ska göras
senast 1 april det år man önskar
frånträda platsen.

•

Förändrad användning av hamn
eller brygga ger kommunen rätt att
säga upp platsinnehavaren utan rätt
till ersättning.

•

Båtplats anses förverkad då:
-platsen ej brukats under föregående säsong.

•

Ansökan/ Registrering/ Avregistrering/ Villkor/ Tilldelning av köplats
•

•

Ansökan om registrering sker
genom att registreringsblankett fylls
i och lämnas till tekniska kontoret,
Mark och exploateringsavdelningen. Blankett finns på www.
jonkoping.se.
Båtplatserna upplåts av Mark och
exploateringsavdelningen, tekniska
kontoret, Jönköpings kommun.

•

Sökande betalar en administrationsavgift om för närvarande 200 kr
per år för sin plats i båtplatskön.
Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid, avregistreras ansökan.

•

Köavgift samt hyra av båtplats fastställs av kommunfullmäktige.

•

•

Vid registrering anger sökanden
sina önskemål om hamn och
båtstorlek (längd x bredd x djup)
samt båttyp (segel-, motor- eller
roddbåt).
Registreringen är personlig och gäller för den registrerade samt dennes
make/maka, registrerad partner,

sambo. I de fall familjeförhållanden
förändras avgör parterna i familjen
själva vem av familjemedlemmarna
köplatsen i fortsättningen ska
registreras på och ansöker om detta
till Mark och exploateringsavdelningen.
•

Endast en båtplats
per person/företag är tillåtet.

•

Båtplats fördelas i den ordning
sökande har anmält sig till båtplatskön med hänsyn till de kriterier
som anges i dessa bestämmelser.

•

Båtplats medges inte till sådan båt
vars mått är större än vad platsen
är avsedd för.

•

•

•

Om båtägare byter båt är han skyldig
att anmäla detta till kommunen. Har
den nya båten andra mått än tidigare,
är båtägaren skyldig att godta annan
lämplig plats.
Förhyrd båtplats avser tiden 1 maj 31 oktober. Båtägare får dock även
nyttja tiden mellan 31 okt - 1 maj
men är under denna tid skyldig att på
anmodan omedelbart hålla platsen
tillgänglig för kommunens underhållsarbete. Under denna tid friskriver sig kommunen för allt ansvar
avseende bryggor och förtöjningsdon.
Båtägare ska för förhyrd båtplats
erlägga avgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Avgiften
erläggs i förskott enligt fakturering.

-platsen överlåtits eller upplåtits i
andra hand.
•

Rätten till båtplats är förverkad
med omedelbar verkan:
- om den årliga båtplatsavgiften
inte erlagts senast den 1 april och
inte heller önskemål om byte eller
tillfälligt avstående från platsen
anmälts.
-om båtplats nyttjas för båt, som
är väsentligen större än vad platsen
är avsedd för och vad som angivits
som båtinnehav i samband med
platstilldelningen.
-vid brott mot ordningsreglernas
bestämmelser om förtöjning.

Överlåtelse

Den som erbjudits båtplats vid ett
fördelningstillfälle men ej accepterat platsen avföres ur kön.

•

Sökande är skyldiga att anmäla
adressändring, i annat fall sker
avregistrering.

•

Innehav av båtplats kan ej övergå till
arvtagare.

•

Upplåtelse i andra hand är ej tillåtet.

En båtplats får ej överlåtas. Överlåtelse av båtplats vid försäljning av båt
är ej tillåten.

- om båtplats används för annat
ändamål än vad som är avtalat.
- om överträdelse mot de lokala
ordningsföreskrifterna sker.
Om särskilda omständigheter påkallar det äger kommunen rätt att,
efter hörande av berörd båtägare,
anvisa annan godtagbar plats.

