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Ordningsföreskrifter för Ås Båthamn 
 

Ändamål och syfte 

Bestämmelsernas ändamål är att skapa ordning och rättvisa förhållanden för samtliga hyresgäster i hamnen och ge alla båtägare riktig 

information om för hamnen gällande regler. Detta för att undvika missförstånd och öka trivseln för alla. Bestämmelserna är en bilaga 

till Ås båtklubbs stadgar och har utvecklats genom ett antal tidigare styrelsebeslut. 

Revision av dessa regler kan enligt klubbens stadgar ske löpande och gäller omgående efter styrelsebeslut. 

Ägarförhållande 

Ås båtklubb arrenderar området av Krokoms kommun. Ås Båtklubbs styrelse är beslutande organ med hamnkapten som verkställande. 

Ås båtklubb ansvarar ej för skada eller stöld som enskilda båtägare drabbas av i hamnen. 

Båtplats 

Kölista för möjlighet till båtplats hålls uppdaterad av hamnkapten. 

Båtägaren hyr sin plats av klubben. En förutsättning för båtplats är medlemskap i Ås Båtklubb och att båtägaren följer i avtalet gällande regler och allmänna 

villkor.  

Båtplatsen uthyres i befintligt skick. 

Medlemskap garanterar dock ej båtplats. Båtplats är beroende av hamnkaptens bedömning enligt nedan samt hänsyn till kölista. 

Båtplats får ej överlåtas. En uppsägning av båtplatsen innebär att platsen återgår till klubben som äger rätt att fördela platsen enligt kölista. 

Båtägare som inte sjösätter under 2 år kommer att 3:e året att mista sin båtplats om båten inte blir sjösatt senast sista juni. 

Sjösättning av båt skall äga rum före midsommar. Om så inte sker har Ås båtklubb rätt att hyra ut båtplatsen i andra hand. Båtägare som inte har för avsikt 

att sjösätta sin båt har möjlighet att återfå den inbetalda båtplatsavgiften om platsen hyrs ut i andra hand. 

Hamnkaptenens/båtklubbens ansvar 

Båtklubben ansvarar för förtöjningsanordningar i brygga, boj, bojkätting och bojsten. 

Ås Båtklubb förbehåller sig rätten att ändra i dessa ordningsföreskrifter. Gällande ordningsföreskrifter skall finnas tillgängliga i klubbstugan och på 

båtklubbens hemsida www.asbatklubb.se  

Båtägarens ansvar 

Båtägaren ska ta del av och följa gällande ordningsföreskrifter. 

Alla båtar i båtklubbens hamn ska ha en gällande ansvarsförsäkring. 

All trafik inom båthamnen skall ske med varsamhet, max hastighet 3 knop, så att skada ej uppstår på anläggningen eller andra båtar. 

Båtägaren ansvarar att hålla ordning inom hamnområdet och att ta med sig allt eget avfall. 

Båten skall vara säkert förtöjd och försedd med erforderligt antal fendrar och andra anordningar för att inte skada skall uppstå på intilliggande båt, brygga 

eller boj. Båten ska förtöjas vid både brygga och boj. Bryggan ska hållas fri från lösa föremål. 

Om hamnkaptenen påfordrar skall båten flyttas till anvisad plats. 

Båtägaren är skyldig att omgående anmäla skador eller brister på båtklubbens utrustning. 

Båtägaren ansvarar för att medföljande gäster följer båtklubbens regler och ordningsföreskrifter. 

Sjösättning och uppläggning skall båtägaren själv ombesörja eller medverka vid gemensam dag bestämd av båtklubben. 

Hamn och uppläggningsplats gäller endast för i avtalet angiven båt och ägare. Båt byte eller ändrade ägarförhållanden skall omgående anmälas till 

hamnkapten. 

Ordningsregler 

Arbetsdagar i hamnen samt dagar för upptagning och sjösättning bestäms på årsmöte och redovisas i protokoll samt på Ås Båtklubbs hemsida. Ev. ändringar 

från dessa datum p.g.a. dåligt väder meddelas genom anslag på informationstavlan i hamnen och på hemsidan. 

Upptagning och sjösättning är ett gemensamt arbete. Det innebär att alla hjälper till så att sjösättning och upptagning går snabbt och smidigt 

Innehavare av båtplats är skyldig att delta vid arbetsdagar för anläggningens skötsel, underhåll eller ändring. Om en kallad medlem utan att meddela sig om 

frånvaro uteblir från arbetsdag, debiteras denne enligt de avgifter styrelsen och årsmötet fastställt. 

Inom hamnområdet och varvsområdet är det förbjudet att förvara eldfarliga vätskor. 

Trappor, lejdare, Y-bommar och dylikt får ej utan medgivande uppföras inom hamnområdet. 

Miljö 

Det är förbjudet att använda båttoalett med direktutlopp. Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar finns i en föreskrift (2012:13) som trädde i 

kraft 1 april 2015. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. 

Tömning av toalettavfall från fritidsbåtar hänvisas till tömningsstation i Östersunds hamn. 

Det åligger varje båtägare i hamnen att ta reda på och transportera bort sitt eget avfall. Klubben har inga möjligheter med nuvarande avgifter att anlägga 

och sköta miljöstation i hamnen. För tips och råd besök dessa sidor på internet; 

Krokoms kommun http://www.krokom.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/ 

Svenska båtunionen http://www.batunionen.com/modules/miljoparm/pages/  

Avgifter 

Avgifter bestäms vid årsmöte och regleras i ”Ås Båtklubbs årsmötesprotokoll, Klubbavgifter” och utgår enligt gällande fastställd taxa. 

Skulle avgiften inte erläggas i rätt tid, äger Ås Båtklubb rätten att på båtägarens bekostnad undanskaffa båten och båtägarens tillhörande utrustning. 

Bryter båtägaren mot ovanstående regler och föreskrifter är båtklubben berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens 

bekostnad vidtaga de åtgärder som kan vara påkallade på grund av det inträffade. Klubben fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder. 
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