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1. Båtplatsupplåtelser och kösystem  
 
Kommunens båtplatser upplåts genom fritidsenheten. 
Upplåtelser görs dels utan tidsbegränsning, fasta båtplatser, och dels för säsongsplatser.  
För innehavare av fasta platser finns möjlighet att i mån av tillgång byta till annan plats.  
Fritidsenheten för register över sökande till båtplats, båtplatskö. Personuppgiftslagen – PuL 
 

2. Registrering till båtplatskö  
 
Anmälan till båtplatskön görs skriftligt på särskild blankett. 
Vid anmälan tilldelas ett könummer som sedan följer sökanden så länge denne står i kö.  
Vid registrering i kön skall sökanden ange personuppgifter samt önskemål om hamn. Flera hamnar 
får anges. Det skall också anges för vilken båtstorlek (längd, bredd och djupgående), reg. Nr (id), 
namn och vilken båttyp (fabrikat), som sökanden önskar plats till. För segelbåt även mastens längd. 
Ansökan är personlig och kan inte överlåtas. Glöm inte att ändra adress om du flyttar.  
Våra adressregister uppdateras inte via Adressändring AB. 

 
Anmälan förnyas varje år, så länge fast plats inte erhållits. Om sökanden inte svarar på erbjudande 
så räknas det som om sökanden tackat nej till platsen. Om sökanden efter tre (3) erbjudanden om 
fast båtplats fortfarande tackar nej, hamnar sökande sist i kön. Vid tilldelning av fast plats avbokas 
sökande automatiskt ur kön.  
 

3. Avgifter 
 
Administrationsavgift till båtplatskön är 185:-/kalenderår, inkl. moms. För att behålla din plats i kön 
betalar du en förnyelseavgift varje år. Inbetalningskortet på förnyelseavgiften skickas automatiskt ut 
till sökande i kön i november månad med förfallodag 31 december. Vi skickar ingen påminnelse. 
Avgiften återbetalas inte. Den som inte betalar avgift för ny period avförs ur registret. Den som 
avregistrerats behandlas vid återregistrering som nytillkommen sökande.  
Avgiften är fastställd av Teknik och fritidsnämnden. Avgiften uppräknas med index varje år.   
 

4. Fördelningsgrunder 
 
Byten och fördelning av lediga båtplatser görs i huvudsak under våren. 

1. Byten görs före nytilldelning av platser.  
2. Båtplatskön.  
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Vid fördelning av fasta platser görs urvalet ur båtplatskön med hänsyn till följande kriterier i den 
ordning, som de anges här:  

1. Könummer. 
2. Aktuell hamn. Urvalet görs bland sökande, som angivit intresse för den aktuella hamnen. 
3. Båtstorlek i förhållande till platsens bredd. Fasta upplåtelser görs endast för båtar av den storlek 

för vilka platsen ifråga är avsedd. 
 
5. Avsteg från fördelningsgrunderna  
 
I följande fall kan avsteg göras från de ovan angivna fördelningsgrunder:  
Om säkerhetsskäl föreligger. Exempelvis kan det på utsatta platser finnas risk att två bredvid 
varandra liggande segelbåtar slår ihop sina master. 
Om synnerliga skäl föreligger får hamnfogden medge avsteg från dessa bestämmelser. 


	Köregler för Karlshamns kommuns småbåtshamnar
	1. Båtplatsupplåtelser och kösystem
	2. Registrering till båtplatskö
	3. Avgifter
	Administrationsavgift till båtplatskön är 185:-/kalenderår, inkl. moms. För att behålla din plats i kön betalar du en förnyelseavgift varje år. Inbetalningskortet på förnyelseavgiften skickas automatiskt ut till sökande i kön i november månad med förf...
	4. Fördelningsgrunder
	5. Avsteg från fördelningsgrunderna

