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Antagna av Kommunstyrelsen, 2012-06-05, § 135 

 

 
Föreskrifter för kommunala småbåtshamnar i Mörbylånga, 
Färjestaden och Grönhögen 

Den som hyr en båtplats disponerar platsen under tiden 15 april – 31 oktober 
varje år. Kommunen hyr ut båtplatsen i befintligt skick.  

Innan båtplatsen får tas i anspråk ska ett kontrakt undertecknas av båda parter. 
Avgiften betalas en gång per år och ska vara betald innan platsen får användas 
för respektive säsong, 15 april. Kontraktet gäller sedan tillsvidare, med en 
ömsesidig uppsägningstid på en månad.  

Vid uppsägning från hyresgästs sida gäller följande: 

Datum när uppsägning inkommer till kommunen: Avgift (innevarande år): 

1 januari – 15 februari   Ingen avgift 

16 februari – 30 juni   Halv avgift 

1 juli – 31 december   Hel avgift 

Vid uppsägning från kommunens sida på grund av misskötsel från hyresgästens 
sida gäller samma avgifter som när hyresgästen själv säger upp sin plats. 
Avgiften beräknas från det datum när hyresgästen mottagit uppsägningen. 
Vid uppsägning från kommunens sida av annan orsak än misskötsel från 
hyresgästens sida betalar hyresgästen ingen avgift om platsen disponerats mindre 
tid än halva säsongen och halv avgift om platsen disponerats mer tid än halva 
säsongen. 

Om utsänd faktura inte är betald senast på förfallodagen kan platsen sägas upp 
enligt reglerna för misskötsel. Om avgiften ändå betalas innan uppsägningstiden 
har löpt ut så fortsätter kontraktet att gälla. 

Hyresgäst är skyldig att följa dessa regler som gäller för hamnarna och att följa 
anvisningar på uppsatta skyltar och anvisningar från kommunens hamnvärd eller 
motsvarande. 

Om båt olovligen förtöjs vid båtplats kommer polisanmälan att göras. 

Viss andrahandsuthyrning är tillåten. Andrahandsuthyrning får ske under högst 
en säsong och ska anmälas till kommunen. Vid otillåten andrahandsuthyrning, 
eller andrahandsuthyrning som inte anmälts till kommunen, kommer avtalet att 
sägas upp enligt reglerna för misskötsel. 

Hyresgäst är skyldig att meddela kommunen korrekt faktureringsadress. 

 



  2 (2) 
 2012-06-05  

 

Hyresgäst ansvarar själv för sin båt, förtöjningen och tillsynen. Kommunen 
ansvarar för fasta förtöjningsanordningar i brygga, boj med kätting och bojsten 
eller Y-bom. Hyresgäst måste själv kontrollera att förtöjningsanordningarna är 
tillräckliga och felanmäla eventuella brister till kommunen. 

När båt är förtöjd, ska den vara försedd med tillräckligt antal fendrar och andra 
anordningar, enligt försäkringsbolagens rekommendationer. Detta för att 
förhindra skador på båtar, brygga eller boj. Hyresgäst har själv hela ansvaret om 
dennes båt skadar en annan båt eller kommunens anläggning. 

Varje båtägare ansvarar för att hålla sin båt ordentligt försäkrad. 

----------------- 

Information med anledning av Personuppgiftslagen (PuL) 

De uppgifter du lämnar i samband med förhyrning av båtplats, kommer att 
registreras i ett databasregister hos Mörbylånga kommun. Uppgifterna kommer 
att användas för bokningsadministration och information om bokningar samt 
hanteras enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PuL). Enligt 26 § PuL har 
varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om 
vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse 
av personuppgifter som är felaktiga. Förfrågan ställs till Mörbylånga kommun, 
386 80 Mörbylånga.  


