
 

 

HYRESVILLKOR FÖR BÅTPLATS 

1. Hyresavtalet träder i kraft när avgiften betalats inom utsatt tid. Faktureringen sker årligen i 
mars-april. Detta avtal är i kraft tillsvidare fram tills dess att någondera parten säger upp 
avtalet skriftligen. Part kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid om inte annat 
överenskoms. Om hyrestagaren trots uppmaning lämnar hyran obetald anses båtplatsen vara 
uppsagd med omedelbar verkan efter att betalningstiden löpt ut.    

2. Tekniska nämnden fastställer hyran och övriga avgifter för ett år i gången. 
3. Båtsäsongen är 1.5 -31.10. Tekniska avdelningen underhåller bryggorna och hamnområdet 

under denna tid. 
4. Båten får inte förvaras vid bryggan eller på hamnområdet vintertid. 
5. Kommunen har rätt att anvisa annan plats ifall detta är nödvändigt p.g.a. reparation eller 

dylikt. 
6. Båten ska förtöjas omsorgsfullt vid bryggan och bojen så att den inte skadar andra båtar eller 

kajen vid storm. Den som hyr en båtplats är skyldig att ersätta skada som denna har orsakat 
andra båtar, skada som orsakas på kajen eller andra anordningar i hamnen. Kommunen 
svarar inte för skador som tillfogas de båtar som är ankrade vid bryggorna.  

7. Fel och brister som upptäcks vid hamnen ska meddelas till den hamnansvarige, kommunens 
växel tfn 06 347 7111, eller elektroniskt via felanmälan (länk på kommunens hemsida). 

8. Båtar som har förtöjts utan tillstånd och båtar, som efter båtsäsongen har lämnats kvar vid 
bryggorna kan leda till brottsanmälan enligt strafflagen 28 kap. 11 §. 

9. Kommunen kan fästa en flyttningsuppmaning på båten om hyran för båtplatsen inte är 
betald senast på förfallodagen, båten finns på en otillåten plats eller om båten är övergiven 
vid bryggan efter båtsäsongen eller om båten är placerad vid bryggan på ett sätt som strider 
mot anvisningarna. 
Om en båtägare inte reagerar på en flyttningsuppmaning inom fem dygn, flyttas båten till 
kommunens lagerområde. Båtägaren kan lösa in sin båt genom att betala kostnaderna för 
flyttningen och uppbevaringen.  

10. De allmänna avfallshanteringsföreskrifterna ska följas. Avfallskärlen i hamnarna är endast till 
för brännbart avfall, övrigt avfall förs till ekopunkten eller återvinningsstationen. 

11. Båtplatsen kan inte hyras ut till tredje part. Om platsen blir ledig mitt i säsongen ska detta 
meddelas till kommunen skriftligen. 

12. Tvister i anslutning till uthyrningen av båtplats lämnas till Österbottens tingsrätt för 
avgörande. 

 

Avtalsvillkoren är i kraft tillsvidare. 

               Tekniska nämnden 18.2.2021  § 22 


