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Tekniska enheten

Riktlinjer för kommunal båtplats
Anmälan till kön
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sökande är en fysisk eller juridisk person
Sökande, fysisk person, ska vara kommunmedlem dvs. vara folkbokförd eller äga fast egendom
i Vaxholms stad
Sökande, juridisk person, ska ha verksamhet förlagd inom Vaxholms stad
Fysisk person kan endast ansöka om en båtplats
Juridisk person har möjlighet att ansöka om en eller flera båtplatser för sin verksamhet
Ansökan till den kommunala båtplatskön görs skriftligen via Vaxholms stads e-tjänst
Registrering sker den dag då ansökan är komplett och mottagen av Tekniska enheten
Kvitto på att ansökan är mottagen av Tekniska enheten erhålls via e-tjänsten
Medlemmens köplats baseras alltid på registreringsdatum

Tilldelning av kommunal båtplats

För att erhålla båtplats av Vaxholms stad gäller följande:
• För fysisk person, vara kommunmedlem, dvs. vara folkbokförd eller äga fast egendom i
Vaxholms stad
• För juridisk person, inneha verksamhet förlagd inom Vaxholms stad
• Vid tilldelning av båtplats fördelas platser med hänsyn till sökandes köplats där följande
faktorer tas i beaktning:
sökt geografisk plats
sökandes behov och önskemål för respektive flytetyg
• Medlem har möjlighet att tacka nej/inte ge något svar vid sammanlagt 3 (tre) erbjudanden om
båtplats, därefter förlorar medlemmen sin plats i kön
• Medlem som förlorar sin plats i kön måste själv ansöka på nytt till den kommunala båtplatskön
via Vaxholm stads e-tjänst om ny köplats önskas

Båtägarens skyldigheter

Båtägaren åligger
• att ha erforderliga försäkringar och båten registrerad enligt lag
• att följa av Vaxholms stad och andra myndigheter utfärdade regler och föreskrifter
• att kontinuerligt hålla städat runt båtplatsen
• att väl vårda och aktsamt begagna hamnarnas anläggningar och utrustning
• att innan byte av båt kontakta Tekniska enheten för tillåtelse att placera den nya båten vid
tilldelad båtplats
• att om Tekniska enheten så påfordrar flytta till annan plats inom hamnen
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Båtägarens ansvar

Bryter båtägaren mot vad som ovan sagts äger Tekniska enheten rätten att säga upp
båtplatskontraktet med omedelbar verkan och/eller på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder
som är påkallade med hänsyn till omständigheterna. Vaxholms stad fritages från allt ansvar för
härigenom vidtagna åtgärder.
Nyttjar båtägaren platsen utanför säsong sker detta på eget ansvar, innebärande att Vaxholms stad
ej ansvarar för bryggor, förtöjningar, kättingar etc. För eventuella skador på anläggningen utanför
säsong som kan uppkomma pga. nyttjandet, ansvarar båtplatsägaren för detta.

Förbud

Båtägaren får inte
• låna ut/hyra ut/överlåta båtplatsen
• vid båtplatsen eller på annan plats inom hamnområdet hysa annan farkost än den för vilken
avgift erlagts

Vaxholms stads skyldigheter

Vaxholms stad åligger
• att ansvara för förtöjningsanordningars beskaffenhet vad avser öglor i bryggkant, bojar,
kättingar, bojstenar, y-bommar, grindar och livräddningsutrustning under säsongen, 15 april –
15 oktober varje år

Vaxholms stads ansvar

Vaxholms stad ansvarar endast för skada som inom båtplatsområdet vållat båtplatsinnehavaren eller
dennes egendom, genom försummelse av kommunen.

Uppsägning/Överlåtelse av kontrakt
•
•
•

Vaxholms stad har rätt att säga upp båtplatskontrakt vid utebliven betalning
Båtplats som tilldelats av Tekniska enheten ska omedelbart återlämnas när kraven för
tilldelning inte längre uppfylls
Hyreskontrakt får övertas vid bortgång av make/maka/sambo

