Båtplatsföreskrifter för fritidsbåtar gällande kommunens hamnanläggningar.
Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 2011-11-10, § 158.

Utöver hamnordningen för Vänersborgs hamn, som även omfattar fritidsbåtar, ska följande
bestämmelser gälla för båtägare med plats i Vänersborgs kommuns hamnanläggningar.
Kommunens hamnanläggningar utgörs av sikhall, Syrenen, Sanden och Länsan/Yttre Länsan.
Småbåtshamnarna förvaltas av Samhällsbyggnadsnämnden, genom Gatuenheten, i Vänersborgs kommun.
Uppkomna skador på kommunens anläggningar ska omedelbart anmälas till Vänersborgs
kommun, Gatuenheten
1. Rätt till nyttjande av båtplats förutsätter ett upprättat avtal med Gatuenheten. Kommunens
båtplatser upplåts årsvis mot fastställd taxa. Platserna vid Sanden får utnyttjas under tiden
15 april – 15 oktober, om inte annat meddelas av Gatuenheten.
2. Uppsägning av båtplats ska ske skriftligt till Vänersborgs kommun, Gatuenheten, 462 85
Vänersborg. Båtplatsen ska sägas upp senast den 31 december året före säsongens början. Om
uppsägning görs efter denna tidpunkt kommer båtplatsinnehavaren att debiteras kostnaden för
båtplatsen även för kommande säsong.
3. En av Gatuenheten hyrd båtplats är personlig och får inte överlåtas eller uthyras i andra
hand.
4. Ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer ska omedelbart anmälas till
Gatuenheten. Ändring införs av Gatuenheten i registret över båtplatsinnehavare.
5. Gatuenheten har rätt att utbyta tidigare upplåten båtplats mot en ny båtplats om så krävs.
6. Gatuenheten har rätt att neka att hyra ut båtplats eller att säga upp båtplatsinnehavaren om
båten inte passar i förhållande till båtplatsens storlek.
7. På Sandenområdet, Syrenen och Sikhall får inte inrättas några förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner, bryggor eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar utan medgivande av Gatuenheten.
8. På Länsanområdet, med Yttre Länsan inräknat, får privata bryggor anläggas. Båtplatsinnehavaren ska samråda med Gatuenheten innan en privat brygga anläggs. Privata bryggor ska
hållas i gott skick så att personskada inte uppstår vid dess beträdande. En privat brygga får
inte anläggas på ett sådant sätt att framkomligheten för intilliggande båtplatsinnehavare hindras.
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9. Privata bryggor som anläggas i strid med ovanstående, och som inte tas bort eller upprustas
efter tillsägelse, avlägsnas av kommunen på båtägarens bekostnad.
Båtar som finns kvar vid kommunens hamnanläggningar under den perioden som faller utanför avtalad period enligt punkt 1 och som inte tas bort efter tillsägelse kommer att avlägsnas
av kommunen på båtägarens bekostnad.
10. Båtar får inte förvaras på kommunens strandområde. Båtar som förvaras på kommunens
strandområde kommer att bortforslas på ägarens bekostnad.
11. Inga förtöjningstampar får finnas kvar vid båtplatserna under perioden 16 oktober-14
april. Förtöjningstampar som finns kvar på båtplatserna under denna period forslas bort av
Gatuenheten.
12. Om en båt uppenbart är övergiven, och båtägaren inte hörts av under loppet av ett år från
sommarsäsongens slut, får Gatuenheten sälja båten och ur ersättningen täcka Gatuenhetens
fordringar mot båtägaren under förutsättning:



att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning,
att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala
skulden och upplysts om att båten annars ska säljas inom tre månader, och att denna
tid löpt ut.

Om båten uppenbart är av ringa eller inget värde får Gatuenheten skrota båten.
13. Egendom som båtägaren lämnat kvar på kommunens område efter avtalstidens slut tillfalller kommunen utan lösen omedelbart om den uppenbart saknar försäljningsvärde och annars
tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den.
14. I det fall Vänersborgs kommun i väsentlig omfattning bryter mot avtal och angivna åtaganden får båtägaren med omedelbar verkan säga upp avtalet.
15. Om platsinnehavaren inte har någon båt och båtplatsen av denna orsak inte används ska
båtplatsen sägas upp. Säger båtägaren i denna situation inte upp båtplatsen självmant äger
Gatuenheten, tidigast tre månader efter att båtägaren meddelats att uppsägning kommer att
ske, med omedelbar verkan säga upp båtplatsen.
16. Om ovanstående regler enligt punkterna 1, 3-4 och 7-9 inte följs kan detta, om rättelse inte
sker efter påpekande från Gatuenheten, medföra att båtplatsen sägs upp av Vänersborgs
kommun. Uppsägningstid är 1 månad.

