
Lokala ordningsföreskrifter för hamnen i Mönsterås tätort, Mönsterås 
kommun 
 
Inledande bestämmelser 
 1 §   
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen. 
 
Dessa lokala föreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i 
hamnen som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen. 
 
För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. 
 
2 § 
Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde som har markerats på den 
till föreskrifterna bifogade kartan (bilaga 1).  
Hamnområdet förvaltas av kommunstyrelsen. 
 
3 § 
Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter Tekniska kontoret. 
 
4 § 
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och 
varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten. 
 
Trafikbestämmelser 
5 § 
Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall 
fartyg föras så att andra fartyg, anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer 
till skada. 
 
Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår 
arbete i vattnet. 
 
6 § 
Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten. 
 
Fartygets befälhavare skall hälla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad förtöjnings- eller 
ankarplats. 
 
7 § 
Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, 
bryggor eller liknande anläggningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis 
hindras eller störs. 
 
8 § 
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 en 
fara för ordningen och säkerheten inom hamnområdet. 



Anmälningsskyldighet 
9 § 
För fartyg i yrkesmässig trafik gäller att anmälan till hamnmyndigheten skall göras i god tid 
innan fartyget anlöper hamnen. 
 
Lastning, lossning, uppläggning av gods, mm  
10 § 
Gods, fordon eller annat material skall hanteras, läggas eller ställas upp på, plats som anvisats 
av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar eller 
annat inte skadas eller brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer. 
 
För anmälan om farligt gods finns särskilda bestämmelser 
 
Särskilda ordningsföreskrifter 
 
11 §  
Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom 
skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten 
 
Avgift 
12 §  
För användning av hamnområdet har kommunen rätt att ta avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Ansvarsbestämmelser 
 13 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket eller 
11 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 
§ andra stycket i ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. (1971:807) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
_______________  
 
Föreskrifterna är fastställda av Mönsterås kommunfullmäktige 2009-11-23, § 101. 


