Dnr SBN 2019/294

Lokala ordningsföreskrifter för Haninge kommuns
hamnanläggningar i Dalarö.
Allmänna bestämmelser
1§

Dessa föreskrifter gäller inom Haninge kommuns vattenområden i Dalarö.

2§

Hamnarna förvaltas av Haninge kommun, stadsbyggnadsförvaltningen tillika
Hamnledning.

3§

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
Ordningslagen 3 kap.

4§

Med fartyg avses i dessa föreskrifter varje föremål, utom sjöflygplan, som används eller
kan användas för transport på vatten eller förflyttas på eller i vatten.

5§

Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan
egendom ska omedelbart anmäla detta till kommunen.

6§

Eldning ombord med öppen låga på däck eller i öppen båt får inte äga rum vid kaj eller
brygga eller på sådant ställe att föra för eldens spridning kan uppstå.

7§

Dykförbud råder vid Kroksplan och vid Brandbryggan och söderut till Askfatshamnen

Trafikbestämmelser
8§

Inom hamnområdet ska gällande fartbestämmelser iakttas samt fartygets fart ska
anpassas så att fara inte uppkommer eller skada åsamkas på fartyg eller
hamnanläggningen.

9§

Särskild försiktighet ska visas vid passage av plats där arbete pågår i vattnet.

10§ Fartyg ska framföras så att störande vågbildning minimeras.
Anmälningsplikt
11§ Befälhavare på fartyg ska i förväg anmäla till Hamnledningen om fartyget önskar lägga
till i hamnen. Anmälningsplikt gäller ej för fartyg med hyrd plats.
Förtöjning, förflyttning mm
12§ Inom ovannämnda hamnområden får fartyg endast lägga till, förtöja eller ankra vid
anvisad plats, anvisad av kommunen. I vissa fall anges begränsad liggetid. Ett fartyg,
som utan gällande hyresavtal ligger på hamnplats, betraktas som övergivet. Fartyget
kommer att transporteras bort och kan komma att säljas eller skrotas. Hanteringen sker
i enlighet med Hittegodslagen.

13§ Vid förtöjning och ankring ska befälhavare se till att inte andra fartyg, kajer, bryggor
eller liknande anläggningar skadas eller kablar eller ledningar skadas. Samt se till att
fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.
14§ Befälhavare ska flytta fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget, vilka är
påkallade med hänsyn till ordning eller säkerhet i hamnområdet.
15§ Befälhavare ska omedelbart anmäla till stadsbyggnadsförvaltningen/teknik om ett
fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.
16§ Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt
skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt
utgöra fara för ordning eller säkerhet i hamnområdet.
17§ Fartyg eller gods får ej lämnas drivande inom hamnområdet.
Lastning, lossning, uppläggning av gods mm
18§ Lossning, lastning, transport, uppläggning eller annan hantering av gods får endast
ske på av Hamnledningen, särskild anvisad plats.
19§ Vid hantering av gods kontrolleras att skada ej uppkommer på egendom eller fara
uppstår för den som uppehåller sig på platsen samt att trafiken till eller från
hamnområdet ej onödigtvis hindras eller störs.
Särskilda miljöföreskrifter
20§ Inom hamnområdet gäller förbud mot nedskräpning eller annat som medför sanitär
olägenhet, t ex utsläpp av olja eller avloppsvatten, dumpning av avfall, störande ljud
etc.
21§ På brygga, kaj eller hamnplan får inte uppläggas gods som genom läckage eller lukt
kan medföra skada eller olägenhet.
22§ Befälhavare ska omedelbart underrätta Räddningstjänsten och den kommunala
miljötillsynsmyndigheten om förorenade ämnen eller avfall hamnat i vattnet.
23§ Befälhavare ska vidta åtgärder för att begränsa utsläppet och få upp förorenande
ämnen och föra bort dessa till lämplig miljöstation
24§ Annan skada som uppkommer på hamnen tillhörig egendom ska skyndsamt anmälas
till hamnledningen av den som medverkat vid skadans uppkomst.
25§ Avfall och farligt avfall till exempel färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och
slipdamm ska samlas upp, källsorteras och lämnas vid hamnens anvisade plats.
Ansvarsbestämmelser
26§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ovanstående punkter
kan dömas till penningböter enligt 3 kap22 §andra stycket Ordningslagen. I
Ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

