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H. 1
HAMNORDNING FÖR LOMMA HAMN
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för handelshamnen, fiskehamnen samt fritids- och
småbåtshamnarna i Lomma beslutade av kommunfullmäktige den 14 december 1995.

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 som behövs med hänsyn till de olika verksamheter som
bedrivs i Lomma hamn.
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 det hamnområde som har markerats i
bifogad karta bil 1. Lomma kommun, genom dess tekniska nämnd, är allmän
hamninnehavare. Avgifter i hamnen regleras enligt särskild hamntaxa och genom
särskilda arrendeavtal.

3§

Med hamnmyndigheten avses i dess föreskrifter Tekniska nämnden genom dess
tekniska förvaltning.

4§

Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten
och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Trafikbestämmelser
5§

Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare
skall fartyg föras så att andra fartyg, anläggningar eller personer inte utsätts för fara
eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid färd i
hamninloppet samt i övrigt där det pågår arbete i vattnet.

6§

Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt
skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt
utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

7§

Upphävd.

Förtöjning
8§

Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid
anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.
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Inrättande av förtöjningsplatser, utläggande av kablar, rörledningar, pontoner ,
tillfälliga broförbindelser eller liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av
hamnmyndigheten.

10 § Fartyg skall vara förtöjt på betryggande sätt så att andra fartyg, kajer, bryggor eller
liknande anläggningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte hindras. Fartyg som
ligger förtöjt vid akterpålar skall förtöjas vid båda till platsen hörande akterpålarna
samt avfendras med till fartyget anpassade fendrar och i tillräckligt antal.

Lastning, lossning uppläggning av gods mm
11 § Gods, fordon eller annan materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som
anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader,
gatubeläggningar, kranar eller annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att
fara för person inte uppkommer.
För anmälan om hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.
Hamnplanen utefter norra kajen får ej belastas med gods, fordon eller liknande inom ett
område tre meter från kajkant (Jmf § 12).
12 § Sjösättning och upptagning med kran, kranbil eller motsvarande får endast ske på
Varvstorget.
13 § Uppläggning av fartyg på land får endast ske efter tillstånd av hamnmyndigheten och
endast på anvisade platser.

Särskilda ordningsföreskrifter
14 § Innan större reparations- eller underhållsarbeten av fartyg påbörjas eller då fartyg
tillfälligt görs manöverodugligt, skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.
15 § Dykning eller undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten
16 § Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning gods eller annan egendom skall
omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.
17 § Upphävd.
18 § Under tiden 1 juni till 15 september får inga fartyg vara upplagda på den del av
uppläggningsplatsen, som under denna tid enligt anvisningar av hamnmyndigheten
utgör bilparkering.
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19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-6 §§, 8-10 §§, 11 §
första och tredje styckena, 12-16 §§ eller 18 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap
22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Länsstyrelsen i Malmöhus län har, genom beslut 1996-01-09, med stöd av 3 kap, 13 § andra
stycket Ordningslagen, upphävt 7 och 17 §§ i hamnordningen för Lomma kommun samt
föreskrivit att hänvisningarna till dessa bestämmelser skall tas bort i 19 § i hamnordningen.
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