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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Villkor för Fyrisånssmåbåtshamn och
Björklingeoch Hammarskogs bryggor

Tid för nytt jande av båtplats

Båtplats får disponeras från den 15 april till den 31 oktober varje år.

Senast den 15 juni varje år ska båten ligga förtöjd vid bryggan.
Båtar vid bryggan ska tas upp bort senast den 31oktober varje år.

Regler för nyttjande av båtplats

Båtplatsen är personlig och får enbart användasför egen båt.
Båten ska vara försäkrad i nyttjarens namn. Försäkringsbeviset ska bifogasvid
tecknade av avtal alternativt sändas digital till anmodad adress innan båtplatsen tas i
bruk. Försäkringsbevis ska kunna uppvisas.

Kommunens kontrollmärke som båtägaren tilldelats när båtplatsen är betald ska
klistras på båten så det är väl synligt från bryggan.

Nyttjanderättshavaren ska förtöja sin båt på ett säkert sätt. Nyttjanderättshavaren
ansvarar för all skada som en inteordentligt förtöjd båt orsakar.

Upplåtelsen av båtplats får inteöverlåtas till annan.

Bårplatsen får inte utnyttjas för kommersiell verksamhet.

Övernattning i båt liggande på båtplats är inte tillåten.

Storlek på båt i respekt iveområden

Björklinge

Båten får maximalt vara5 meter lång och 2 meter bred.

Hammarskog

Båten får maximalt vara 5 meter långoch 2 meter bred och 1,2 meter djup.

Fyrisån

Båten får maximalt vara 10meter lång och max3meter bred.

Nyttjanderättshavaren ansvarar för att storleken på båten är lämplig för förtöjning vid
bryggan och att ett ur säkerhetssynpunkt tillräckligt avstånd finns till intilliggande båt.
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Kommunen har rätt att säga upp avtalet med om nyttjanderättshavaren har en för stor 

båt förtöjd vid bryggan och inte tar bort den efter tillsägelse. 

Avgifter 

Årsavgift för båtplats ska erläggas i enlighet med den av Uppsala kommunfullmäktige 

beslutade taxan. 

Årsavgift för båtplats kan endast betalas mot faktura. Om avgift inte erläggs i rätt tid 

kan båtplatsen komma att sägas upp. 

Upphörande av avtal om båtplats 

Vid upphörande av avtal om båtplats ska båt och material för båtens uppläggning vara 

avlägsnat, i annat fall debiterar kommunens faktiska kostnad för bortforsling av detta. 

Övrigt 

Kommunen kan komma att säga upp avtal om båtplats om villkoren inte efterlevs, 

därvid återbetalas ingen del av avgiften. 

Kommunen fritar sig från allt ansvar för skador till följd av nyttjanderättshavarens 

nyttjande av båtplatsen. 
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