CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER

KOMMUNALTEKNISKA AVDELNINGEN

UTHYRNINGSVILLKOR FÖR SMÅBÅTSPLATSER

1

Rätt att hyra en båtplats har i första hand i Jakobstad bosatt person.

2

Varje hyrestagare har rätt att hyra endast en båtplats.

3

Hyrestagaren får inte överlåta båtplatsen åt tredje person.

4

Av särskilda skäl och på särskild skriftlig ansökan kan kommunaltekniska
avdelningen tillåta att båtplatsens hyrestagare och båtens ägare är skilda personer.

5

Förändringar i uppgifterna som gäller båtplatsens innehavare och innehavarens
bostadsadress skall omgående meddelas åt centralen för tekniska tjänster.
Centralen för tekniska tjänster ansvarar inte för förlorad båtplats på grund av att
kommunaltekniska avdelningen har haft felaktiga adressuppgifter om båtplatsinnehavaren.

6

Om den båtplats som båtplatsinnehavaren hyrt inte har använts under säsongen anses
hyrestagaren inte behöva båtplatsen och förlorar rätten att hyra båtplatsen på nytt, om
inte särskilt vägande skäl är orsaken till att båtplatsen inte har använts (t.ex. sjukdom).

7

Kommunaltekniska avdelningen har rätt att avlägsna båtar, båtställningar och övriga lösa
föremål som inte har platser. Båtar, båtställningar, trailrar samt lösa föremål som inte
kan anses vara skrot flyttas till ett förvaringsområde och ägaren får lösa ut sin egendom
från området efter att ha betalat flyttnings- och förvaringskostnaderna.

8

Kommunaltekniska avdelningen annonserar i lokaltidningarna om de bortflyttade båtarna,
båtställningarna och trailrarna. I fall ägaren inte hittas eller löser ut sin egendom inom den
tid som anges i annonsen, övergår ägorätten till staden Jakobstad. Kommunaltekniska
avdelningen har rätt att sälja de övergivna båtarna, båtställningarna och trailrarna enligt
anbud.

9

Om hyrestagaren avstår från båtplatsen under hyrestiden betalas hyran inte tillbaka.

10

I båthamnen och i dess närområde skall prydlighet iakttas. Vått och torrt avfall skall
placeras i insamlingskärl som särskilt reserverats för detta ändamål. (Ekopunkt).

11

Information som avsetts att iakttas av en enskild båtägare kan också fästas på båten.

12

Kommunaltekniska avdelningen har rätt att flytta båtar vid bryggorna om detta på grund av
båtens storlek eller andra motsvarande orsaker är nödvändigt.

13

Staden ansvarar ej för eventuell skada på båtar som förtöjts vid av staden uthyrd båtplats.

14

Centralen för tekniska tjänster bör underrättas om åverkan på stadens egendom i
båthamnarna.

15

Småbåtshamnarnas säsong gäller från 1.5 – 31.10. Vi de uthyrda båtplatserna skall båtarna
vara avlägsnade senast den 31.10 så att tekniska verket kan ställa båtbryggorna i stånd för
vintern. Efter säsongens avslutande ansvarar båtägaren för eventuella skador som
uppkommit på bryggor och förtöjningsanordningar.

16

På båthamnsområdena och i närheten av dem måste man ovillkorligen efterfölja
bestämmelser för båttrafiken liksom även sjövägsreglerna samt eventuellt andra av
myndighet utfärdade föreskrifter och råd. Dessutom skall båtföraren bete sig så att de inte
gör det svårt för andra, stör andra, förorsakar fara eller skada för miljön, stör dem som bor
eller annars vistas vid stränderna.

17

Avgifterna för sommarbåtplatserna ska vara betald senast 1.5!

18

Om staden under den tid säsongen pågår är tvungen att utföra reparationer på bryggorna
eller företa andra tillfälliga arrangemang vid bryggorna, är båtägaren skyldig genast efter
att ha fått uppmaningen, att flytta båten till en plats som anvisats av staden. Ifall båten inte
flyttas har staden rätt att på båtägarens kostnad och ansvar flytta båten.

19

Det är förbjudet att förvara båtar eller båtförnödenheter och egna anordningar på bryggan
eller bryggområdet. Om hyrestagaren på grund av reparationer på båten blir tvungen att
lagra förnödenheter på bryggan eller bryggområdet, måste hyrestagaren anhålla om
tillstånd av centralen för tekniska tjänster. (Tjänstemannabeslut).

20

Hyrestagaren är skyldig att följa med växlingarna i vattenståndet vid båtplatsen.

21

Genom att betala avgiften för båtplatsen förbinder man sig att följa
uthyrningsvillkoren för småbåtshamnar!

STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD
_________________________________________________________________

Envar som utnyttjar hamnområdet bör iaktta reglerna i denna stadga.

1§
Det är förbjudet att förtöja båt på hamnområdet annorstädes än på av kommunen anvisad
plats.
2§
Båten får förtöjas endast vid de förtöjningsanordningar som uppställts på stadens försorg.
3§
Båten ska vara sakenligt förtöjd och skött på så sätt att det inte föreligger risk för att den
sjunker.
4§
Det är förbjudet att på bryggan ens tillfälligt uppbevara material, båtar och dylikt.
5§
Staden debiterar till fullt belopp båtplatsinnehavaren för räddningsåtgärder på grund av att
båten varit svagt eller slarvigt förtöjd samt på grund av vattenlast även för åtgärder som
vidtagits med anledning av annan försummelse.
6§
Båtarnas högsta tillåtna körhastighet inom hamnområdet är 7 km/h.
7§
Det är förbjudet att inom hamnområdet köra vattenskoter, åka vattenskidor eller idka annan
verksamhet som på sådant sätt kan utgöra olägenhet eller fara för den övriga vattentrafiken.
8§
Innehavare av båtplats och/eller vinterförvaringsplats samt envar som utnyttjar hamnområdet
bör föra allt avfall till för ändamålet reserverade samlingskärl, föra bockar och dylikt till för
dem anvisade platser och ombesörja att ingenting som inte hör till naturen kvarlämnas på båtoch/eller hamnområdet vid äventyr att kommunen till fullt belopp debiterar den som utnyttjar
hamnområdet för det utförda städningsarbetet.
§9
Uppläggningen av båtarna och/eller därtill ansluten verksamhet inklusive uppdragning på
land och sjösättning av båten får inte medföra olägenhet eller fara.
§ 10
Båtar som finns vid bryggorna i småbåtshamnarna efter 31.10 samt båtar som olovligen
förtöjs i kommunens småbåtshamnar avlägsnas från området på båtägarens bekostnad, om
inte särskilt tillstånd till ett från dessa regler avvikande förfarande har erhållits av tekniska
verket.
Båten bör inlösas omedelbart genom att ägaren betalar båtens lyftnings-, flyttnings- och
förvaringskostnader.

§ 11
Sällskapsdjur skall hållas kopplade på hamnområdet.
§ 12
Staden svarar inte för ofog som åsamkats båtarna eller skada förorsakad av naturkrafter.
§ 13
Staden har rätt att omedelbart flytta båtar som är på fel plats på båtägarens ansvar och
kostnad.

