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Askersunds hamn
Askersunds hamn har varit och är ett nav i Askersund för medborgare, näringsliv och besökare.
Hamnen har funnits, i om än ringa betydelse, sedan 1550 talet och hamnen har haft stor betydelse för
Askersunds utveckling på samma vis som tätorten och kommunen är betydelsefulla för hamnens
inriktning och utformning. Förr var hamnen främst för industrins behov men har nu utvecklas till att
först och främst vara en fritidsbåtshamn men det finns fortfarande inslag av yrkestrafik.
Under drygt ett decennium har kommunen satsat på utveckling av hamnområdet till nytta för
medborgare, besökare och näringsliv. Hamnområdet är numer en plats som inte bara är till för båtar
och båtfolk utan är en attraktiv plats som lockar med ett varierat utbud av shopping, underhållning,
turistinformation, café- och restaurangverksamhet och bostäder.

Syfte med riktlinjer för hamnplats
Dokument ska tillämpas av tekniska förvaltningen vid upplåtelse av hamnplats i Askersunds hamn.
Beslut om upplåtelse görs av Tekniska förvaltningen, fastighetsingenjör eller teknisk chef som
ersättare i dennes ställe.

Askersunds hamnplatser
Hamnplatserna ska bidra till en levande hamn och hamnområde genom att båtar och fartyg bidrar till
hamnens attraktionskraft i sin verksamhet, form eller funktion.

Definitioner
Fritidsbåtar
Fartyg som används för sport- och fritidsändamål. En båt som ser ut som en fritidsbåt men som
används i affärsmässig verksamhet tex för uthyrning eller turresor definieras här som ett kommersiellt
fartyg.

Kommersiella fartyg
Ett fartyg som används i näringsverksamhet, för verksamhetens behov eller för att transportera gods
eller passagerare mot ekonomisk ersättning.

Museifartyg
Ett äldre fartyg som bevarats för eftervärlden för allmän beskådan. En nybyggd replik av ett äldre
fartyg kallas fartygsreplik och inkluderas i begreppet museifartyg.

Gästhamn för fritidsbåtar
Sjöfartsverkets kriterier för en gästhamn fastställer att det ska finnas minst 10 båtplatser för tillfälligt
besökande fritidsbåtar som upplåts mot avgift och att det finns tillgänglig service i form av
dricksvatten, kiosk/butik, bränsle för båtar, mottagning av avfall, toalett, dusch eller bastu med
varmvatten samt nödtelefon. I Askersunds hamn finns denna service tillgänglig på City Camp,
kombinerad med ställplats för husbilar.
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Kommersiell hamn
För att definieras som en kommersiell hamn måste det finnas ett hamnkontor och möjlighet att lämna
sopor, lakvatten, fekalier samt bunkerolja. Askersunds hamn uppfyller för visso flera av dessa krav
men är i egentlig mening ingen kommersiell hamn enligt sjöfartsverkets riktlinjer.

Fördelning av hamnplats
Hamnplatserna fördelas mellan platser som upplåtas för kommersiella fartyg, museifartyg och för
fritidsbåtar som gästar hamnen, merparten med möjlighet för övernattning och några för kortare
angöring. Fördelningen av platser sker enligt figur 1.

Figur 1. Fördelning av säsongsplatser (grön), gästande
fritidsbåtar (gul) och fritidsbåtar för kort angöring (röd).

Plats för kommersiella fartyg och museifartyg
120 m av hamnbassängens östra kaj upplåts till kommersiella fartyg och museifartyg. Ett museifartyg
kan ägas privat och vara utan kommersiell verksamhet men upplåts hamnplats med anledning av sitt
historiska värde.
Eftersom djupet i hamnbassängen minskar in mot Sundsbron är utrymmet för större fartyg begränsat.
Antal platser och tillgång till plats är alltså beroende av vilka fartyg som anmäler intresse.
Plats upplåts ett år i taget (1 april- 31 mars). Ägare av fartyg som önskar ha kvar sin hamnplats ska
meddela detta till Askersunds kommun senast 31 januari samma år.
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I mån av utrymme kan plats upplåtas på kortare tid.
Fartyg som upplåter plats i hamnen kan anmodas att utan ersättning tillfälligt upplåta sin plats till
annat tillfälligt gästande fartyg, tex turnerande fartyg.
Fartyg ska vara väl skötta och hållas i ett vårdat, representativt skick.

Gästande fritidsbåtar med möjlighet till övernattning
Sammanlagt ca 150 m på hamnbassängens västra sida och del av bassängens östra sida (gul markering
på karta) upplåts för gästande fritidsbåtar.
Administrering av gästhamnsplatser i hamnbassängen ingår i avtal med verksamhetsutövaren vid
Citycamp.

Gästande fritidsbåtar för kort angöring
En del av hamnens östra sida utgör gästhamsplatser för kortare angöring.
Exakt vilken del beslutas årsvis av tekniska förvaltningen utifrån utrymme och andra fartyg men
området i anslutning till hamnbodarna är lämplig placering.

Generella regler
Fritidsbåtar och fartyg som uppehåller sig i hamnen skall ha erforderliga försäkringar och följa
lagstiftningen gällande sjöfart såväl som bygg-, miljö eller annan tillämplig lagstiftning. Det åligger
verksamhetsutövaren att tillse att alla nödvändiga tillstånd finns och ska kunna redovisas för
kommunen om så efterfrågas.

Avgifter
För upplåtelse av hamnplats tas en avgift ut i enlighet med ”Askersunds kommuns taxa för tillfällig
markupplåtelse samt hamnplats”.

