
Regler och föreskrifter för Torhamns Hamn 
 
§1 Avtal 

Ordinarie båtplats får utnyttjas hela året, tillfällig båtplats den period som är 
överenskommen. 

 
§2 Avgifter 

a) Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av båtsällskapet fastställd taxa. 
b) Avgifterna skall inbetalas till båtsällskapet enligt utfärdad faktura. 
c) Skulle avgift icke i rätt tid erläggas, äger båtsällskapet rätt att på båtägarens risk och 

bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig utrustning. 
 
§3 Båtägaren åligger 

a) att vid all trafikering inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt nedbringa farten så 
att skada ej uppstår på andra båtar. 

b) att iaktta snygghet och ordning inom hamnområdet. 
c) att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar och andra 

anordningar för att förhindra skada på intilliggande båt eller brygga, bommar och 
bojar. 

d) att väl vårda och aktsamt begagna båtsällskapets anläggningar och utrustning. 
e) att själv ombesörja och medverka vid båtens upptagning samt sjösättning. 
f) att ställa sig vederbörliga myndigheter till efterrättelse. 
g) att taga del av gällande brandordning och säkerhetsföreskrifter. 

 
§4 Det är båtägaren förbjudet 

a) att utlåna eller uthyra båtplatsen. 
b) att upplagra eller förvara i skjul annat material än vad utrymmena är avsedda för. 
c) att i skjul eller på bryggor etc. förvara eldfarliga vätskor. 
d) att vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på 

uppläggningsplatsen. 
e) att utan båtsällskapets medgivande lämna båt stående på slip eller parkeringsplats. 
f) att utan båtsällskapets medgivande uppföra byggnad av vad slag det vara må inom 

hamnområdet samt under eller på bryggor etc. förvara jolle eller annan båt. 
 
§5 Ansvarsskyldighet mm 

a) Båtsällskapet fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba 
båtägarens farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan 
orsak. 

b) Båtägaren är skyldig att, om båtsällskapet så påfordrar, överflytta till annan 
förtöjningsplats inom hamnen. 

c) Båtägaren åligger att för båtsällskapets personal, såsom t ex. gästhamnsvärdar, vid 
anmaning uppvisa giltig legitimationshandling. 

d) Båtplatsen uthyres i befintligt skick. 
e) Båtägaren skall hålla båten ansvarsförsäkrad. 

 
§6 Brott mot föreskrifter 

Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är båtsällskapet berättigat att omedelbart häva 
avtalet och/eller att på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som båtsällskapet kan 
finna påkallade på grund av det inträffade. Båtsällskapet fritages från allt ansvar för 
härigenom vidtagna åtgärder.   


