
 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRE- D:2 
 SKRIFTER FÖR FRITIDSBÅTSHAMNAR 
 
 Kalix kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) 

med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala före-
skrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
 Inledande bestämmelser 
 
 § 1 
 
 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 
 
 Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och 

säkerhet i rubricerade hamnar som behövs med hänsyn till den verksamhet 
som bedrivs i hamnarna. 

 
 För de delar av hamnområdena som är offentlig plats gäller även kommunens 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 
 § 2 
 
 Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom hamnområden i fritidsbåt-

hamnarna i Sangis, Marahamn, Björnholmen, Sören, Siknäs och Töre. Hamn-
områdena har markerats på de till föreskrifterna bifogade kartorna. De ägs av 
Kalix kommun och förvaltas av tekniska kontoret. 

 
 § 3 
 
 Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter kommunstyrelsen eller den 

som av kommunstyrelsen utses som hamnmyndighet för fritidsbåtshamnar. 
 
 § 4 
 
 Med båtar förstås i dessa föreskrifter varje föremål, som används för transport 

på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten. 
 
 Trafikbestämmelser 
 
 § 5 
 
 Båtar skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan båttrafik. Vi-

dare skall båt föras så, att andra båtar eller anläggningar eller personer inte ut-
sätts för fara eller kommer till skada. Båtens befälhavare skall iaktta särskild 
försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet. 

 
 
 
 



 Förtöjning, förhalning, förflyttning, ankring m m 
 
 § 6 
 Båt får endast läggas, förtöjas eller ankras på platser som är avsedda för än-

damålet, d v s iordningställda båtplatser med bommar, bojar eller liknande an-
ordningar samt andra med skyltar angivna båtplatser. 

 
 För nyttjande av förhyrda båtplatser gäller förutom dessa föreskrifter även be-

stämmelser enligt upprättade hyresavtal mellan båtägare och hamnmyndighet. 
 
 För nyttjande av gästplatser gäller förutom dessa föreskrifter även bestämmel-

ser, som utfärdas av hamnmyndigheten och som finns uppsatta i anslutning till 
berörda gästplatser. 

 
 Efter tillstånd från hamnmyndigheten får även andra platser tillfälligt användas 

för förtöjning eller ankring. 
 
 Båtens befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad 

tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats. 
 
 § 7 
 
 Uppläggning av båt på land får inte ske annat än tillfälligt och efter tillstånd från 

och anvisning av hamnmyndigheten. 
 
 Detsamma gäller uppläggning och förvaring av båtvagnar, båtvaggor, pallnings- 

och täckningsmaterial och dylikt. 
 
 § 8 
 
 Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra båtar 

eller kajer, bryggor, bommar eller liknande anläggningar eller kablar eller led-
ningar inte skadas samt att båttrafiken inte onödigtvis hindras eller störs. 

 
 § 9 
 
 Befälhavare eller ägare som skall flytta eller förhala båten eller vidta andra åt-

gärder med båten vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten 
i hamnen. 

 
 § 10 
 
 Båt får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att båten på grund av 

sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra båttrafiken eller på 
annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet. 

 
 § 11 
 
 Befälhavare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till 

hamnmyndigheten om en båt sjunkit inom hamnområdet. 



 
 Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada båt eller 

anläggning, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än 
ägaren hade föremålet om hand när den sjönk, åligger anmälningsplikten 
denne. Om föremålet har förlorats från en båt skall båtens befälhavare eller 
ägare göra anmälan. 

 
 § 12 
 
 Den som inom hamnområdet skadar båt, anläggning, gods eller någon annan 

egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten. 
 
 Ansvarsbestämmelser 
 
 § 13 
 
 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-12 kan dö-

mas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
 I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1996. 
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