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Registrering, allmänna regler samt föreskrifter för båtplats vid salems
kommuns båtbryggor
Regler för Salems kommuns båtbryggor har antagits av kommunfullmäktige 2019-06-13
§ 31 och reviderats 2020-06-11 § 27.
Huvudman
Salems kommunstyrelse är huvudman för kommunens båtbryggor.
Registrering och administrering ombesörjs av kommunens miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning.
Registrering
Båtplatsregistret är gemensamt för kommunens 4 båtbryggor.
Det är en kö till samtliga båtbryggor.
Båtbryggorna är belägna vid Barrtorp, Garnudden, Uttringe samt Bergvik.
Det totala antalet båtplatser i kommunen är 130 stycken.
Från och med 1 januari 2020 är årsavgift/köplats för administrering av registret 250
kronor och årshyra för båtplats är 2 000 kronor inkl. moms. Faktureras för kommande
säsong.
Erbjudande av båtplats
Erbjudande av båtplats ska besvaras med bifogad svarsblankett inom svarstiden. Vid
uteblivet svar, blir man av med sin köplats och hamnar sist i båtplatskön.
Kontakt
Vid frågor gällande tillsyn av fysisk båtplats, brygga, underhåll eller fel:
Felanmälan via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se
Frågor om drift: 08-532 594 90
Frågor gällande anmälan, kö, tilldelning av båtplats, avtal, uppsägning:
Blanketter avseende anmälan och uppsägning finns att hämta på Salems kommuns
hemsida. www.salem.se. (Skriv “båtplats” i sökfält.)
Allmänna regler och föreskrifter finns på Salems kommuns hemsida.
Telnr: 08-532 598 00
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Allmänna regler
§1.
Ansökan om båtplats görs genom att anmäla sig till kommunens båtplatskö. Anmälan ska
göras på särskild blankett som lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anmälningsblankett och allmänna regler för båtplatser finns att hämta på Salems
kommuns hemsida. www.salem.se
Båtplats- och köplatsavgift debiteras med förfallodag i april-juni. Årsavgiften faktureras
för kommande säsong.
Om årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid äger miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att upplåta båtplatsen till annan intressent och
båtägaren har så avsagt sig alla anspråk på båtplatsen.
§2.
Sökanden skall vara bosatt inom Salems kommun. Förhyrd båtplats förnyas automatiskt
om skriftlig uppsägning inte är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda
senast den 31 mars det år förhyrningen skall upphöra. Ifall uppsägningen sker efter den
31 mars återbetalas inte årsavgiften.
§3.
Båtägaren ansvarar för att rätt adressuppgift är angiven till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som exempelvis på grund av felaktigt angiven
adress inte erhållit kommunens debitering av årsavgift gällande köplats respektive
båtplats har därmed försummat att betala densamma inom föreskriven tid, har förverkat
rätten till båtplatsen samt köplats.
§4.
Kommunen fritages allt ansvar för båtar som förtöjs och läggs upp vid de kommunala
båtbryggorna.
§5.
Båtägare har rätt att nyttja hyrd båtplats årligen under 1 april - 31 oktober.
Andrahandsuthyrning är inte tillåten.
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§6.
Båtar som ligger kvar efter den 31 oktober har kommunen rätt att ta bort på ägarens
bekostnad.
Önskas båtplatsen disponeras längre än efter den 31 oktober skall detta anmälas till
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
§7.
Båtägaren har själv skyldighet att ombesörja vinterförvaring av båten.
§8.
Den som hyr båtplats får tillgång till en bryggring att förtöja båten med.
Förtöjningsanordning för akter och liknande anskaffas på egen bekostnad.
§9.
Båtplats uthyres endast för roddbåtar, mindre motorbåtar och mindre segelbåtar.
Högsta tillåtna bredd är 1,65 meter och båten skall placeras inom anvisad bryggplats,
utan att den gör intrång på intilliggande båtplats.
§10.
Enligt beslut av länsstyrelsen gäller hastighetsbegränsning i en del av av sjön Uttran.
Hastighetsbegränsningen som är fastställd till sju knop, omfattar allt vatten öster om en
nord sydlig linje, dragen genom västra udden av Ensta ö. Skyltar som anger gränsen för
hastighetsbegränsningen finns uppsatta. Det innebär att vattenskidåkning är förbjuden
inom det området.
§11.
Vid båtunderhåll såsom målning, tvättning mm, skall detta ske på ett sådant sätt så att
olägenhet för mark och vatten ej uppstår. Farligt avfall skall omhändertas och
transporteras till miljöstation.
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Ordningsföreskrifter
Det åligger båtägaren att:
●

Ansvara för att den egna båten är ordentligt förtöjd i aktern och med sträckt
tamp i fören på sådant sätt att intilliggande båtar inte tar skada.

●

Inte parkera bil på sådant sätt att den utgör hinder för transport av båtar mellan
uppläggningsplats och båtplats, eller utgör hinder i övrigt för båtplatshyresgäster
och kommunala serviceinsatser.

●

Vid färd med såväl bil som båt inom bryggområdet iaktta varsamhet samt
anpassa farten så att skada inte uppstår.

●

Tillse att förtöjningar och annat materiel är i fullgott skick.

●

Om båten sjunker och/eller blir liggande vattenfylld genast vidta åtgärder för
båtens upptagande.

●

Väl vårda och aktsamt begagna båtbryggan samt ersätta skador förorsakade av
båtägaren.

●

Iaktta god ordning inom båtbryggområdet. Sopor, skräp och annat avfall läggs i
soptunna.

●

Felanmälan: Görs via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se
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