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Allmän information
Hjo kommun tillhandahåller båtplatser i Hjo hamn. Det är samhällsbyggnadsavdelningen i kommunen som ansvarar för drift och skötsel av hamnen. I hamnen finns 225 fasta båtplatser och 14
gästhamnsplatser. Dessa regler och riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen och gäller båtplatskön, nyttjandet av båtplatser och hamnanläggningen. Avgifter för båtplatskö och båtplats
beslutas av kommunfullmäktige. Aktuella avgifter finns tillgängliga på Hjo kommuns hemsida,
www.hjo.se.

Båtplatskö
-

Anmälan för plats i kö sker via Hjo kommuns hemsida där blankett och anvisning finns.
Startavgift faktureras när påskrivet kontrakt återsänts till Hjo kommun, därefter betalas en
årlig köavgift.
Den båtbredd och längd som uppges i ansökan ligger till grund för i vilken av de sex köerna (se nedan) båten placeras.
Platserna fördelas efter kötid.
Om den som står i tur att få plats tackar nej går frågan vidare till nästa i kön. Efter erbjudande om båtplats har man en veckas betänketid.
Båtägare med fast båtplats och står i kö för ändrad båtstorlek har förtur i passande kö.

Båtköer (båtbredd)
1,5 – 2,0 meter
2,1 – 2,5 meter
2,6 – 3,0 meter
3,1 – 3,5 meter
3,6 – 4,0 meter
4,1 – xx meter

Fast båtplats
Tider
Båtplatssäsong för sommar är 15 april – 31 oktober.
Båtplatssäsong för vinter är 1 november – 14 april.
De båtägare som vill lägga i tidigare än 15 april ska kontakta hamnvärd för tillfällig plats på södra
piren.
Båt ska sjösättas senast 1 juni. Avsteg från detta får endast ske i undantagsfall och
ska meddelas hamnvärd.

Kontrakt
I kontraktet anges samtliga ägare, kontaktuppgifter, båttyp, fabrikat och försäkringsbolag. Båt
ska vara försäkrad av båtägaren. Försäkringsbrev ska bifogas till kontraktet. Byte av båt ska
meddelas hamnvärd och nytt försäkringsbrev lämnas in.
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Allmänt om båtplatsavgift
När fast båtplats tilldelats skickar kommunen faktura på avgiften, därefter skickas faktura årligen
med förfallodatum sista februari. Betalas inte avgiften efter inkassokrav sägs kontraktet upp och
båtägare förlorar båtplatsen.

Vilande plats
Fast båtplats kan vara vilande i max en säsong under särskilda omständigheter som t ex långvarig sjukdom eller större haveri på båt. Den som önskar ha sin plats vilande ska meddela hamnvärd så snart som möjligt. Platsen kommer då att hyras ut tillfälligt av kommunen. Om hamnvärd meddelas efter 1 juni återbetalas inte säsongsavgiften.

Omfattning
För att ge så många som möjligt tillfälle till båtliv har man endast rätt att inneha en båtplats i
Hjo hamn. Kommunen äger rätt att byta nuvarande båtplats mot annan båtplats om så är lämpligt.

Uppsägning
Uppsägning ska ske så snart man inte längre avser nyttja platsen. Om uppsägning av plats sker
senare än 1 juni betalas inte säsongsavgift tillbaka. Vid uppsägning ska hamnvärd kontaktas.
Uppsägning ska ske skriftligt, enligt villkor i båtplatskontraktet.

Överlåtelse av plats
Den som innehar båtplats ska vara ägare eller delägare i den båt som ligger på platsen. Överlåtelse av plats kan ske en gång inom familj. Till familj räknas make/maka, sambo eller barn.
Överlåtelse av plats mellan delägare kan ske en gång, under förutsättning att båda varit ägare av
båten minst två år och detta ska framgå av båtplatskontraktet. Det är därför viktigt att nya delägare meddelas omgående till hamnvärd.

Utlåning av båtplats
Båtplats får inte lånas ut till annan båtägare. Vid missbruk kommer båtplatsen sägas upp av kommunen.
Om båtplats är ledig på grund av långresa anmäls detta till hamnvärd, se vidare under rubrik
grönskyltning längre fram i detta dokument.
Möjlighet finns att avstå båtplats del av säsong under perioden juli till augusti om man inte avser
nyttja den under en sammanhängande period om minst 1,5 månad. Kommunen kommer då att
hyra ut den som tillfällig båtplats efter kölista till fastställd taxa. Ordinarie innehavare av platsen
får då återbetalning av båtplatsavgiften för denna tid.

Grönskyltning
Vid varje båtplats finns en skylt som normalt visar rött. För att skapa fler tillfälliga gästplatser
ska båtägare med fast båtplats som lämnar hamnen i mer än tre dagar under juni, juli och augusti meddela gästhamnsvärdarna tider för frånvaron och vända skylten till grönt.
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Byte av båt
Båtplatsinnehavare som avser att byta båt till annan storlek eller bredd ska meddela hamnvärd.
Lämplig plats tilldelas så snart möjlighet finns. Bytet kan inte ske innan ny plats tilldelats.

Gästhamn
I gästhamnen finns 14 fasta platser med bom. Gästbåtar förläggs även längs kajer på T-bryggan. I
gästhamnen får endast gästande båtar ligga. Undantag från detta kan ske under lågsäsong då
hamnansvarig behöver disponera platser. Båtar som ligger i gästhamn ska vara märkta med gästhamnsavgiften betald eller märkning som hamnansvarig utför.
Det är inte tillåtet att lägga båt i gästhamnen utan tillåtelse. De båtägare som inte respekterar
detta kommer att debiteras gästhamnsavgift.

Vinteruppställning Metallvägen
Uppställningsplats finns utomhus och i båthall. Platser fördelas av hamnvärd. Båtuppställning under vintersäsong får ske 1 september – 31 maj. Båtägare som av någon orsak inte kan flytta ut
sin båt senast 31 maj ska ta kontakt med hamnvärd.
Båtuppställning sommartid får inte ske. Vinterförvaring ska främja båtlivet i Hjo, inte ge möjlighet till långtidsförvaring. Båtvagn ska märkas med löpnummer för att identifiera vem som är
ägare. Skylt lämnas ut av hamnvärd. Båtvagn som saknar märkning flyttas med eller utan båt ur
området.

Kranlyft
Kranlyft med fast kran som ägs av HSS sker efter kontakt med kranskötare, se HSS hemsida.
Kranlyft med mobilkran får endast ske i undantagsfall på den inre delen av T-bryggan. Detta får
endast utföras mellan 15 september – 15 maj. Arbetet ska utföras så snabbt som möjligt.
Kranlyft måste anmälas till hamnvärd och avstängning ska ske av området. Den som lyfter har
ansvar för tredje man.

Båtramp
Rampen är 4,5 meter bred och klarar 9 ton. Den är belägen på den södra delen av hamnen vid
parkeringsplats Strömparterren. Avgift för enstaka isättning swishas till 123 495 5423 eller betalas med kort till hamnvärd eller gästhamnsvärdarna. Det finns även möjlighet att köpa ett årskort. De båtägare som har fast båtplats använder rampen kostnadsfritt för den båt platsen avser.
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Säkerhet i hamnen
Räddningsposter
I hamnen finns räddningsposter med stege, krok och livboj. Det finns även fasta stegar för ”väg
ur vatten” längs kajerna.

Brandsläckare
Kommunen har brandsläckare som finns vid gästhamnskontoret. Varje båtägare bör utrusta sin
båt med brandsläckare.
Säkerinformation finns tillgänglig i hamnmagasinet. Alla båtägare och gästhamnsbesökare uppmanas att ta del av denna.
Skada på hamnens anläggningar och säkerhetsutrustning ska omedelbart anmälas till hamnvärd.
Samtliga båtar ligger i hamnen på ägarens ansvar och risk.

Övriga ordningsregler
Hastighet
Högsta tillåtna hastighet i hamnbassängen är 4 knop.

Biltrafik
Biltrafik får inte förekomma i hamnområdet utan tillstånd från hamnvärd.

Bad
Bad är inte tillåtet i hamnbassängen

Grillning i hamnen
På södra piren finns fasta grillar som får nyttjas av alla. Engångsgrillar får inte ställas på träbryggor, rastmöbler och gräsytor.

Avfallshantering
Båtavfall ska alltid slängas i det soprum som finns i området. I de papperskorgar som finns i
hamnområdet får inte båtavfall slängas. Miljöfarligt avfall såsom spillolja, glykol, lösningsmedel,
färgrester, båtbatterier, olje- och bränslefilter, el och elektronikskrot, tryckt virke m.m. lämnas
av respektive båtägare på kommunens återvinningscentral. Eventuellt spill skall omedelbart saneras. Giftiga tvättmedel och färgborttagningsmedel får inte användas inom hamnområdet.

Bommar
Bommars läge får inte ändras. Bryggor eller annan anordning får inte monteras på bom
utan tillstånd från hamnvärd.
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Jollar
Jollar tillhörande båt som har fast båtplats ska vara förankrad på båten och får inte sticka ut
bakåt. Jollar där ägare saknar båtplats får inte förtöjas i Hjo hamn utan särskilt tillstånd av hamnvärd.

Fiske
Fiske med nät eller burar är inte tillåtet i hamnbassängen. Fiske med handredskap får ske längst
ut på norra och södra piren.

Utsläpp i hamnen
Det är absolut förbjudet att släppa ut toalettavfall eller andra miljöstörande ämnen i hamnen. På
T-bryggans södra nock finns anläggning för sugtömning. Båt får endast förtöjas vid denna brygga
vid sugtömning.

Parkering av bil med båtvagn
För bil med båtvagn finns 4 platser reserverade på den södra delen av strömparterren vid Hjo
åns mynning.

