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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR GÄSTHAMN TAPPSTRÖM I EKERÖ
KOMMUN
Ekerö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Allmänt
1§
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) gäller dessa
föreskrifter för Gästhamn Tappström inom det område som framgår av kartbilaga 1.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2§
Förtöjning inom gästhamnsområdet får ske i 3 dygn. För de båtar som är förtöjda
längre än 3 dygn äger kommunen rätt att ta ut en avgift på 500kr/per påbörjat dygn.
I de fall båten är förtöjd mer än 5 dagar äger kommunen rätt att bortforsla båten på
båtägarens bekostnad.
3§
Förtöjning skall göras med ändamålsenligt förtöjningsgods och varje båt ska vara
försedd med nödvändigt antal fendrar för att undvika skador på brygga, kaj och
andra båtar.
4§
Det är förbjudet att grilla ombord eller på bryggorna liksom att göra upp eld i
anslutning till bryggan.
5§
Avfall får inte spolas ut eller kastas i hamnen utan ska läggas i anvisade kärl.
Miljöfarlig avfall, spillolja, batterier ect. ska deponeras till närmsta miljöstation.
Åtgärder vid bristande underhåll/skada
6§
Förkommer, på grund av bristande underhåll, risk för att båt ska sjunka äger Ekerö
kommun rätt att på båtägarens bekostnad och risk bortskaffa båten i fråga.
7§
Har båten sjunkit i hamnen åligger det båtägaren att omedelbart bärga båten.
Efterlevs inte det äger Ekerö kommun rätt att på båtägarens bekostnad och risk vidta
motsvarande åtgärder.
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8§
Har kaj, brygga eller annan hamntillhörig egendom skadats åligger det den som
medverkat till skadan uppkomst att snarast anmäla det till kommunen och ersätta
uppkommen skada.
Överträdelse av föreskrift
9§
Gästande båtar som ej efterlever dessa regler ska kunna avisas från kommunens
gästhamn.
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