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F. 2.7
AVGIFT FÖR LOMMA KOMMUNS KÖ AVSEENDE KAJPLATSER I
LOMMA HAMN

Ansökan
Den som fyllt 18 år är välkommen att anmäla sig till kön för kajplatser i Lomma hamn.

Ansökan skall ske skriftligt på bifogad blankett skriftligt på bifogad blankett.via Lomma 
Kommuns E-tjänst.

Ansökan är personlig och kan inte bytas eller överlåtas till någon annan.

Sökanden inplaceras i turordning efter registreringsdatum och fördelning av kajplatserna sker 
i denna ordning.

Vid samma registreringsdatum går sökande mantalsskriven i Lomma kommun före annan 
sökande.

En årlig avgift uttages i enlighet med vid var tid beslutad taxa. Avgiften aviseras i januari 
månad. Inbetalning av avgiften är en förutsättning för godkänd köregistrering.

Sökanden skall till tekniska förvaltningen anmäla adressändring och förändringar av sådana 
uppgifter i ansökan som kan vara av betydelse för ett fördelningsbeslut.

Avregistrering kajplatskön

Avregistrering sker
 då sökanden accepterat anvisad kajplats
 då meddelanden från tekniska förvaltningen kommit i retur pga att adress- och /eller

namnändring ej skett
 om sökanden, trots påminnelse, underlåtit att inbetala fastställd årsavgift
 om sökande avböjer erbjudanden om kajplats lämnade under mer än två säsonger (april –

oktober)

Efter avregistrering kan sökanden åter ställa sig i kajplatskön.

Särskilda regler för näringsidkare

För näringsidkare hålles separat kö avseende särskilda platser med samma regler som ovan 
men med följande tillägg:

Anmälan skall avse företag med behov av kajplats för sin verksamhet.

        ______________________________________
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