
 

 

     Figeholms båtklubb FBK – Båtplatsavtal 
 

 
Gäller för medlemmar som nyttjar båtplats / vinteruppställningsplats tillhandahållen av FBK 

Avtalet uppdaterat januari 2019. 
§ 1. 

GILTIGHETSTID 

1. Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen till dess att det sägs upp av endera parten. Uppsägning kan ske 
senast 30 dagar  innan avtalad säsongs början. 

2. Enligt detta avtal har båtägaren rätt att med egen båt använda förtöjningsplatsen under tiden 15 april till och 
med dagen för upptagning, dock senast till den 31 oktober inom avtalstiden. 
 

§ 2. 

AVGIFTER 

1. Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av FBK fastställd taxa. 
2. Avgiften skall inbetalas till FBK inom på utfärdad faktura angiven betalningstid. Avtal om båtplats är giltigt 

 först när fakturan är betald. 
3. Betalas inte avgifter i rätt tid kan FBK på båtägarens bekostnad få båten och båtägaren tillhörig utrustning, 

avvisad från den förhyrda platsen. 
4. Har båtägaren av FBK fått tillstånd att disponera förtöjningsplatsen efter den 31 oktober, skall särskild avgift 

betalas för detta. 
5. Om arbetsplikt enligt styrelsebeslut inte utförs, utgår särskild avgift. 

 
 § 3. 

 BÅTÄGARENS ÅLIGGANDE 

1. Att tillse att båten är sjövärdig och ansvarsförsäkrad. 
2. Att vid all trafik inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt anpassa farten så att skada inte uppstår på 

andra båtar eller utrustning. 
3. Att iaktta och verka för god ordning inom hamnområdet. 
4. Att till FBK omedelbart anmäla varje ändring av båtinnehav eller kontaktuppgifter. 
5. Att se till att förtöjningsgods och annan materiel är i fullgott skick. 
6. Att vid skada på FBK.s anläggning och utrustning, ersätta skada till vilken båtägaren själv eller annan som 

med hans tillåtelse utfört uppdrag, genom oaktsamhet varit orsak till. 
7. Att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidtaga åtgärder för att ta upp eller länsa båten. 

FBK kan på båtägarens bekostnad, för att undvika ytterligare skada på person, egendom eller miljö, ordna 
med upptagning, länspumpning eller flyttning av båten till annan plats. 

8. Att vid nyttjanderättstidens slut ha lämnat den förhyrda platsen, om inget annat avtalats med FBK. 
9. Att själv ombesörja båtens uppläggning samt sjösättning. 
10. Att följa utfärdade ordningsföreskrifter och anvisningar, som beslutats av FBK och dess hamnpersonal. 
11. Att utöver FBK:s föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga lagar och förordningar varvid särskilt erinras om 

regelverk till skydd mot explosions-och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse samt 
elsäkerhetsregler. 

12. Att utan särskild ersättning låta klubbens gästhamnsverksamhet disponera båtplatsen under de perioder, 
som båtägaren själv inte använder båtplatsen. Röd/grön skyltning skall ske. 

13. Att föra FBK-vimpel eller klubbmärke på väl synlig plats från bryggan. 
 

14. För vinteruppställning på av FBK anvisad plats gäller dessutom att 
 - I avgiften för vinteruppställning ingår endast markhyra samt tillgång till el och vatten för nödvändigt 
 underhåll. El får inte vara varaktigt kopplad till båten då den står på land. 
 - Båt får endast uppläggas på plats som anvisas av FBK. 
 -  Ställningsmateriel från vinteruppställning skall vara bortforslat senast 14 dagar efter sjösättning. 
 - FBK ikläder sig inget ansvar för båt vare sig mot båtägare eller tredje man. Det åligger båtägaren att ha 
 båten uppallad på ett säkert sätt och att fortlöpande kontrollera båtens stabilitet. 
 



§ 4. 

FÖLJANDE ÄR INTE TILLÅTET 

1. Att utan FBKs medgivande överlåta förtöjningsplats eller låta någon annan nyttja densamma. 
2. Att i mastskjul eller andra förrådsutrymmen förvara annat materiel än vad dessa utrymmen är avsedda för. 
3. Att i mastskjul, förrådsutrymmen och på bryggor etc. förvara lättantändliga vätskor eller annat lätt brännbart 

och brandfarligt material. 
4. Att vidtaga åtgärd, som hindrar eller försvårar trafiken i hamnområdet eller på uppställningsplatsen. 
5. Att utan hamnpersonalens medgivande, lämna båt stående på slip eller hängande i kran. 
6. Att utan FBK.s medgivande, uppföra byggnad eller anläggning av något slag inom hamnområdet. 
7. Att på bryggor etc. förvara jolle eller annan båt. 
8. Att utföra reparations- och underhållsarbete på båt vid förtöjningsplats där detta kan medföra olägenhet för 

/ eller skada på person, egendom eller miljö. 
 
 

§ 5. 

ANSVARSSKYLDIGHET M.M. 

1. FBK frånsäger sig all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörigheter 
p g a brand, stöld, kollision eller annan orsak. 

2. Finns flera ägare till en och samma farkost är samtliga solidariskt ansvariga för fullgörandet av 
skyldigheterna enligt detta avtal. 

3. Skulle FBK finna att båt efter nyttjandetidens slut hindrar verksamheten i hamnen, kan FBK på båtägarens 
bekostnad få båten avvisad. 

4. Båtägaren är skyldig att, om FBK så kräver, flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen. 
5. Båtägaren skall för hamnens personal, vid anmaning, uppvisa giltig legitimationshandling. 

 
 

§ 6. 

OUTNYTTJAD BRYGGPLATS 

Medlem vars båt har avyttrats efter 1 januari men före den 1 juni, har rättighet att behålla bryggplatsen även 
innevarande år mot erläggande av bryggplatsavgift som för den tidigare ägda båten. 
Medlem vars båt har avyttrats efter den 1 juni, har rättighet att behålla platsen under den aktuella säsongen 
samt även det efterföljande året mot erläggande av avgift såsom ovan. 
Medlem som av någon anledning inte sjösätter sin båt, har rättighet att behålla bryggplatsen under ett år. 
Ej nyttjade platser får ej hyras ut eller ställas till annan persons förfogande. Platsen skall kunna användas av 
FBK för gästande båtar. 
 
 

§ 7.  

UNDERRÄTTELSE OM ÅTGÄRD 

Innan FBK vidtar åtgärd mot båtägare eller dennes utrustning, skall denne underrättas om den tänkta åtgärden 
så att denne ges möjlighet att inom skälig tid åtgärda den tänkta verkställigheten. 
 
 

§ 8. 

BROTT MOT AVTAL 

Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är FBK berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på 
båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som FBK kan finna nödvändiga. 
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