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Ordningsregler och bestämmelser för kommunens 
hamnområden inkluderande ställplatser för husbilar 
Valdemarsviks kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 

§ 1 Inledande bestämmelser 
 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen. För den del av hamnområden som är 
offentlig plats gäller även kommunens allmänna ordningsföreskrifter. 
Hamnordningens lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser 
om ordning och säkerhet i kommunens hamnar som behövs med hänsyn till 
de verksamheter som bedrivs i dessa. Dessa ordningsregler och föreskrifter 
gäller i kommunens samtliga hamnområden. För ställplatser för husbilar 
gäller reglerna i tillämpliga delar. Hamnområdena är utmärkta på kartor och 
anslagen i hamnarna. 
Valdemarsviks kommuns hamnområden förvaltas av kommunens 
hamnmyndighet, kommunstyrelsen. Ansvar för förvaltning och efterlevnad har 
hamnchefen och respektive hamnvärd. 
 

§ 2 Trafikbestämmelser  
 
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje farkost som används för transport av 
personer, varor och gods på vatten. 
 
Fartyg skall föras så att fara, hinder eller skada inte uppkommer för annan 
fartygstrafik, anläggningar eller personer. 
 
Inom hamnområdet skall fart anpassas så att skada eller olägenhet inte 
åsamkas båtar, kajer, bryggor, strandskoningar mm. 
 
 

§ 3 Tilldelning av årsplats   
 
Följande kriterier ska beaktas vid tilldelning av årsplats i hamnarna (gäller ej 
gästhamnsplats eller småbåtshamn) 
 
1. Folkbokförd på ö utan fast landförbindelse i Valdemarsviks kommun. 
2. Bedriva näringsverksamhet på ö utan fast landförbindelse i Valdemarsviks 

kommun och där fartyg är registrerat för yrkesmässig trafik hos 
Transportstyrelsen.  

3. Övrig tilldelning av årsplats kan, efter särskild prövning, ske i mån av plats.  
 
Myndighetsfartyg som exempelvis Kustbevakning, Sjöräddning, Marinen med 
flera beredes plats efter särskild prövning.  
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Valdemarsviks kommun förbehåller sig rätten att fördela platserna. 
 
Valdemarsviks kommun har ingen skyldighet enligt ovanstående kriterier att 
upplåta plats i hamnen.  
 

§ 4 Förtöjning, förhalning och förflyttning  
 

Fartyg får endast förtöjas på plats som anvisats av hamnchefen/-värden. 
 
Anvisningar kan begränsas till att avse viss tid. 
 
Fartygs befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad 
tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats. 
 
När så finns påkallat med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen, äger 
hamnchefen/hamnvärden rätt att meddela erforderliga anvisningar rörande 
fartygs förflyttning, förhalning, förtöjning eller ankring och det åligger fartygets 
befälhavare att följa anvisningarna.  
 
Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg 
eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte 
skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs. 
Fartyg skall vara sjömansmässigt avfendrat och förtöjt. 
 
Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller 
andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande 
anläggningar får inte ske utan tillstånd av hamnchefen/ hamnvärden.  
 
Uppankring/-läggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnchefen/  
hamnvärden.  
 
Fartygets befälhavare eller ägare skall flytta eller förhala fartyg eller vidta andra 
åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordning eller säkerhet i 
hamnområdet. 
 
Fartyg får inte föras in i hamnområdet om det finns risk för att fartyget på grund 
av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafik eller på 
annat sätt utgöra en fara för ordning eller säkerhet inom hamnområdet. 
Befälhavare, ägare eller ombud skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten 
om fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. 
 
Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg 
eller anläggning, skall omedelbart göra anmälan om detta till hamnchefen. Om 
annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk åligger 
anmälningsplikten denne. Fartygsinnehavare eller ägare till annat föremål som 
sjunkit inom hamnområdet har skyldighet att se till att fartyget eller föremålet 
bärgas omgående. Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas 
med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordning och säkerhet 
inom hamnområdet. 
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§ 5 Landförvaringsbestämmelser  
 

Inom område som upplåtits för landförvaring av båt får uppställning av båtar, 
båtkärror mm får detta endast ske efter erläggande av beslutad avgift. Båtar, 
båtkärror mm skall vara tydligt märkt med ägarens namn och adress. Mellan 
15/6 - 15/9 ska kärror och vaggor vara avlägsnade från hamnområdet. 
Kvarlämnat uppställningsmaterial bortforslas på ägarens bekostnad.  

 
§ 6 Gästhamnsbestämmelser  
 

Utöver övriga bestämmelser för kommunens hamnar gäller för gästhamnar 
dessa särskilda bestämmelser.  
 
Kommunens gästhamnar utmärks med skyltar märkta GÄSTHAMN. I hamn där 
dessa skyltar saknas råder tilläggningsförbud. Anvisningar uppsatta inom 
gästhamnarna skall ovillkorligen efterlevas. 
 
Vad som ingår utöver tilläggsplats är konsumtionsvatten, sanitetshus, 
latrintömning, tvättmaskin avfallshantering och telekommunikation. 
 
Förhållningsregler 
 

• Det är förbjudet att grilla ombord eller på bryggor liksom att göra upp eld 
direkt på marken.  

• Tomgångskörning och buskörning är förbjuden inom hela hamnområdet. 

• Cykel-, skateboard-, rullskridskoåkning, fiske och liknande är inte tillåten i 
hamnområdet.  

• Mellan kl 23.00 och 07.00 skall iakttags sådan tystnad att övriga gästande i 
gästhamnen inte blir störda.  

• Gäster som inte efterlever dessa regler kan avvisas från kommunens 
gästhamnar.  

 
Avgifter  
 

• Inom tiden 17.00 till 10.00 nästkommande dag betalas gästhamnsavgift. 
Alla gästande fartyg och husbilar som under denna tid befinner sig inom 
gästhamnsområde är betalningsskyldiga.  

• Vid kortare besök (mer än 4 timmar) betalas gästhamnsavgift. Undantaget 
är tilläggning på utmärkta platser för av- och påstigning samt av- och 
pålastning av varor. 

• Erläggande av fastställd avgift skall ske i betalautomat alternativt till 
hamnvärd vid hamnkontor, på annan anvisad plats eller vid anmodan. 

• Hamnvärdens krav om avgift skall omedelbart åtlydas. 

• Erhållen biljett skall uppsättas på fartyget väl synlig från bryggan eller 
innanför husbilens framruta på förarsidan.  

 
Valdemarsviks kommun eller hamnvärd ansvarar inte för skador eller förluster 
som orsakats av tredje man. 
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§ 7 Anmälningsskyldighet 
 

Om fartyg i yrkessjöfart av storlek 20 m eller större, som inte har hemmahamn i 
Valdemarsviks kommun, skall anlöpa eller passera genom kommunal hamn 
skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta 
till Valdemarsviks kommun. Anmälan ska ske i så god tid som möjligt, dock inte 
senare än 24 timmar före fartygets ankomst. 
 
Hamnchefen/hamnvärd kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa 
eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från 
anmälningsskyldighet. Befälhavare skall anmäla tid för avgång senast när 
fartyget är klart att för avgång. 
 

§ 8 Avgifter till hamnen  
 

Avgifter för fartyg och husbilar i hamnområden, samt för lastning och lossning 
av varor och gods debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.  
 

§ 9 Lastning, lossning, uppläggning av gods mm  
 

Gods, fordon eller annat material skall hanteras, läggas eller ställas upp på 
plats som anvisats av hamnchefen/ hamnvärden. Det ska placeras på sådant 
sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar eller annat inte skadas eller 
brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer. 
 
För anmälan om hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser. 
 
Avfall eller spill av gods, emballage eller dylikt, som härrör från hantering av 
gods inom hamnområde, skall genom varuinnehavarens försorg skyndsamt 
bortskaffas från hamnområdet.  
 
Försäljning eller annan näringsverksamhet inom hamnområde är inte tillåtet 
utan medgivande från hamnchefen.  
  

§ 10 Åtgärder till motverkande av förorening  
 

Avfall, eller annat som kan medföra hinder, olägenhet eller fara för sjötrafiken, 
får inte släppas ut eller kastas inom hamnområde. 
 
Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc skall deponeras på anvisad plats. 
Kontakta hamnansvarig för anvisning. (Valdemarsviks hamn telefon  
0123-191 00, Fyruddens hamn telefon 0123-401 20)  
 

§ 11 Särskilda ordningsföreskrifter 
 
Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete 
från flotte eller dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från 
hamnchefen/hamnvärden. 
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Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av 
hamnchefen/hamnvärden. 
Den som inom hamnområde skadar fartyg, anläggning, gods eller annan 
egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnvärd. 
 
Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning 
förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Sjösättning från bryggor och 
kajer får endast ske med tillstånd från hamnchefen/hamnvärden.  
 
Tankning av båtar får endast ske på anvisad plats i hamnområdet. 

 
§ 12 Reserverade kajplatser och andra tilläggsplatser. 
 
I hamnområden är vissa kaj- och tilläggsplatser utmärkta som anvisade platser 
och reserverade för speciella ändamål, t ex skärgårdens linjetrafik, 
båttaxiverksamhet, mm. Platser för endast i- och urlastning är utmärkte 
hamnområden. Fartyget ska vara bemannad under tilläggstiden 
Öbor kan hos hamnchefen ansöka om nyttjande av för deras behov utmärkta 
platser. Antalet tilläggsplatser är begränsad och kan endast tillgodose de med 
störst behov. 
 

§ 13 Andra kommunala brygganläggningar 
 
Breviksnäs 
För Breviksnäs tilläggsbrygga gäller samma ordningsregler och bestämmelser i 
tillämpliga delar. Reserverad plats för skärgårdens linjetrafik är utmärkt. 
 
Odalkajen 
Odalkajen i Valdemarsviks inre hamn är främst avsedd för större fartyg som 
exempelvis lotsbåtar, försvarets fartyg, kustbevakningsbåtar, polisbåtar, mindre 
handelsfartyg eller passagerarfartyg. Hamnchefen kan bereda plats för tillfällig 
tilläggning för andra fartyg i enlighet med denna hamnordning och hamntaxan. 
 
 

§ 14 Ansvarsbestämmelser  
 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 – 15 §§, 17 § 
eller 20 – 27 §§ enligt 3:e kap ordningslagen, kan dömas till penningböter enligt 
3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
Underlåter någon att följa ovanstående säkerhetsföreskrifter, ordningsregler 
eller andra meddelade föreskrifter kommer vederbörande att erhålla tillsägelse. 
Åtgärdas inte överträdelsen inom föreskriven tid äger Valdemarsviks kommun, 
hamnmyndigheten eller polismyndigheten där så anses nödvändigt, rätt att låta 
utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.  
 
Tryckta exemplar av hamnordningen och hamntaxan skall alltid finnas att tillgå 
hos hamnchefen/hamnvärdarna samt anslaget i hamnområdet.  

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


