
 

Ordning  
Förhyrare ansvarar för skador som uppstår i samband med påkörning av 

brygga. Iakttagna skador på brygga eller andra missförhållanden ska anmälas 

till upplåtaren. Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte 

heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor 

utan kommunens medgivande. Askersunds kommun förbehåller sig rätten att 

på båtplatsförhyrarens bekostnad undanröja sådant som förvaras på bryggor 

eller som utan medgivande byggts där. Båtar skall förtöjas väl och på så vis 

att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser. Samtliga båtplatser 

upplåts utan akterfäste. Om båtplatsförhyraren genom egen försorg förser 

platsen med sådana skall dessa anordnas så att båttrafiken och intilliggande 

båtar inte hindras.  

Ansvar  

Askersunds kommun ansvarar under säsongen för bryggor, fästen och y-

bommar som ägs av kommunen och upplåts till båtplatsförhyrare. 

Förutsättningen för kommunens ansvar är att båtplats inte nyttjas för större 

båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits i hyresavtalet. 

Skyddet mot sjögång varierar vid de olika bryggplatserna, Askersunds 

kommun ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk. Varje 

båtsplatsförhyrare ska själv förvissa sig om att båten klarar de förhållanden 

som råder vid båtplatsen. Askersunds kommun ansvarar inte för skador 

vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse. Båt 

som ligger vid bryggplats ska ha en gällande försäkring som omfattar 

båtansvarsförsäkring.  

 

Avgifter 

Båtplatsavgifterna beslutas av kultur- och tekniknämnden. Gällande taxa för 

hyra av båtplats se www.askersund.se.  

Förhyrare som tillkommer under perioden fram t o m 31 juli debiteras hel 

årsavgift, förhyrare som tillkommer efter 31 juli debiteras halv årsavgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser för kommunala båtplatser i Askersunds kommun 

fastställda av kultur- och tekniknämnden 2017-03-09, §22 



Allmän information  

Askersunds kommun tillhandahåller båtplatser i centrala Askersund vid 

följande bryggor (se även kartskiss på www.askersund.se/uppleva-och-göra). 

 

Alsundet,  (nedanför Hotel Norra Vättern) 2,5 m platser 

Fisktorget, 2,5 m - 3.0 m platser 

Hamnen,    2,5 m - 4,0 m platser 

Borgmästareholmsbron, 2,5 m - 3,5 m platser 

Strandpromenaden, 2,5 m platser 

Västra Strandparken, 2,5 – 3,5 m platser 

Bestämmelserna gäller för båtplatskön och förhyrning av båtplatser.  

Rätten att nyttja båtplatsen är tidsbestämd från 15 april -31 oktober.  

Båtplatser upplåts i första hand till permanent boende i Askersunds kommun, 

vilket innebär att dessa har förtur i båtplatskön. 

 

 

Ansökan/köplats  

 

 Ansökan om båtplats sker genom att ansökningsblankett fylls i och lämnas 

till Askersunds kommun. Blankett finns på www. askersund.se. 

  Ansökan är personlig och gäller endast för den sökande. 

 Båtplats fördelas i den ordning sökande har anmält sig till båtplatskön 

med hänsyn till de kriterier som anges i dessa bestämmelser. 

 Båtplats medges inte till sådan båt vars mått är större än vad platsen är 

avsedd för. 

 Den som erbjudits båtplats vid ett fördelningstillfälle men inte accepterat 

mister sin köplats. 

 Vid registrering anger sökanden sina önskemål om brygga, platsbredd, 

båtstorlek (längd, bredd och djup) samt båttyp (segel-, motor- eller 

roddbåt).   

 

Regler för användandet båtplats 

Villkor  

 Hyrestiden för båtplatsen förlängs med ett år i sänder, om inte skriftlig 

uppsägning sker senast den 28 februari det år man önskar frånträda 

platsen. 

 Förhyrd båtplats avser tiden 15 april - 31 oktober. Under övrig tid 

friskriver sig kommunen för allt ansvar avseende bryggor och 

förtöjningsdon. 

 Båtägare ska för förhyrd båtplats erlägga avgift enligt den av kultur- och 

tekniknämnden fastställda taxan. Avgiften erläggs i förskott enligt 

fakturering.  

 Sökande är skyldiga att anmäla adressändring. 

 Båtplatsen upplåtes i det skick den befinner sig i på tillträdesdagen. 

 

Överlåtelse  

 En båtplats får inte överlåtas, utlånas, hyras ut i andra hand eller övergå 

till arvtagare.  

Uppsägning/Förverkan  

 Skriftlig uppsägning av båtplats ska göras på tecknat avtal senast 28 

februari det år man önskar frånträda platsen. 

 Förändrad användning, ändrade förutsättningar vid brygga ger 
kommunen rätt att säga upp platsinnehavaren utan rätt till ersättning 
och/eller rätt till annan båtplats. 

 Båtplatsen anses förverkad då: 
o platsen inte har brukats under föregående säsong. 
o platsen har överlåtits eller upplåtits i andra hand. 
o om den årliga båtplatsavgiften inte erlagts senast den 1 juni 

innevarande år. 
o om båtplats nyttjas för båt som är väsentligen större än vad platsen 

är avsedd för och vad som angivits som båtinnehav i samband med 
platstilldelning. 

o vid brott mot bestämmelser om förtöjning 
o om båtplatsen använts för annat ändamål än vad som är avtalat. 
o om överträdelse mot de lokala ordningsföreskrifterna sker. 

 

http://www.askersund.se/uppleva-och-göra

