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M 5.3
BESTÄMMELSER FÖR HYRA AV BÅTPLATSER AV LOMMA KOMMUN
§ 1 Avtal
1. Avtal om hyra av båtplats skall tecknas av Lomma kommun och båtplatsinnehavare
2. Båtplatsinnehavare kan vara såväl fysisk som juridisk person.
3. Avtalet gäller, med undantag av vad som sägs under §3.4 och §6.1, tillsvidare med tre
månaders ömsesidig uppsägningstid.
4. Avtalet skall sägas upp skriftligen.
5. Båtplatsinnehavare och Lomma kommun kan teckna särskilt avtal om vinterplats per
säsong, utan möjlighet till uppsägning.
6. Betald båtplats skall nyttjas innevarande säsong. Om så ej sker skall detta anmälas till
Lomma kommun före 1 april innevarande år.
§ 2 Tider
1. Båtplats disponeras från 1 april till 31 oktober.
2. Vinterplats disponeras från 1 november till 31 mars.
§ 3 Avgifter
1.
2.
3.
4.
5.

Avgifter skall erläggas enligt av kommunen fastställda taxor och avgifter.
Avgifter skall erläggas mot utställd faktura inom på fakturan angiven tid.
Påminnelse om utebliven betalning göres ej.
Om avgift ej erlagts i rätt tid anses båtplatsavtalet uppsagt.
Båt förtöjd vid båtplats skall, väl synligt från kaj/brygga, vara märkt med Lomma
kommuns båtplatsmärke för innevarande säsong. Saknas båtplatsmärke skall
gästplatsavgift erläggas.
6. Gästplatsavgifter för längre sammanhängande tider utgår per påbörjad månad.

§ 4 Lomma kommuns ansvar
1. Lomma kommun ansvarar för att båtplatser och tillhörande anläggningar hålls i ett
säkert och brukbart skick.
2. Lomma kommun ansvarar ej för skador som ej orsakats genom Lomma kommuns
förskyllan.
3. Lomma kommun ansvarar ej för snöröjning och halkbekämpning i anslutning till
båtplatsen.
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§ 5 Båtplatsinnehavarens ansvar
1. Båt skall vara ansvarsförsäkrad varvid försäkringen skall vara utställd på
båtplatsinnehavaren. Uppgift om försäkringsgivare skall finnas hos Lomma kommun.
2. Båtplatsinnehavare är ansvarig för skada som han själv, eller annan nyttjare av hans
båt, vållar på Lomma kommuns anläggningar.
3. Båtplatsinnehavare skall omgående informera Lomma kommun om han byter båt,
adress eller i övrigt om uppgifter i båtplatsavtal förändras.
4. Båtplatsinnehavare får ej, utan Lomma kommuns skriftliga medgivande, överlåta,
uthyra eller utlåna båtplatsen till annan.
5. Båtplatsinnehavare får ej, utan Lomma kommuns medgivande, montera stegar,
landgångar, beslag m.m. på förtöjningspålar, bryggor o.dyl.
6. Torrsättning / sjösättning får inom hamnområdet endast utföras på anvisade platser vid
Varvstorget och på slipen i småbåtshamnen.
7. Båt får ej framföras med högre fart än 3 knop inom hamnområdet och 100 meter
utanför pirarmarna.
8. P.g.a. brandrisk får heta arbeten såsom svetsning, färgbränning o.dyl. ej utföras på
eller i anslutning till båtplatsen.
9. Kaj och bryggor i anslutning till båtplatsen får ej belamras med fångstredskap,
emballage eller annat gods.
10. Fisk och fiskrens får ej förvaras eller kvarlämnas i båt som ej brukas.
11. Båtplatsinnehavare skall tåla att Lomma kommun utför erforderliga arbeten i hamnen
och anslutande områden. Ingen ersättning till båtplatsinnehavare utgår för olägenheter
påkallade av detta.
12. Båtplatsinnehavare skall tåla att flytta till annan anvisad båtplats om Lomma kommun
så begär.
13. Om båt vid båtplats sjunker eller blir liggande i marvatten skall båtplatsinnehavare
genast vidta åtgärder för båtens upptagande eller länsning.
§6
1. Om båtplatsinnehavare bryter mot dessa bestämmelser äger Lomma kommun rätt att
säga upp båtplatsinnehavaren med omedelbar verkan och vid behov, på
båtplatsinnehavarens bekostnad, vidta de åtgärder som Lomma kommun kan finna
påkallade.
___________________________________
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