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DRIFTSFÖRESKRIFTER 
för Karlstads hamnområde 

 
För Karlstads hamnområde gäller särskild av kommunfullmäktige i 
Karlstad antagen hamnordning. I dessa driftsföreskrifter anges de närmare 
villkor och föreskrifter som i tillämpliga delar gäller för nyttjandet av 
hamnområdet. 
 

1 § Delområden 
Inom hamnområdet gäller den uppdelning av kajerna för olika ändamål 
och typ av fartyg som framgår av bilaga till dessa driftsföreskrifter. De 
olika delområdena betecknas som område 1, 2, 3 o s v och där ändamålet 
med respektive delområde anges på bilagan. 
 
2 § Tilldelning av kajplats 
Nyttjande av kajplats inom delområde 1, 2, 3 o s v sker på de villkor som 
anges på plats och för respektive område. Om särskilda skäl föreligger 
äger hamnmyndigheten medge tillfälligt undantag från dessa villkor. 
 
Tilldelning av kajplats inom områdena 2 och 9 sker genom särskilt 
skriftligt beslut i varje enskilt fall och enligt skyltning. För område 1 och 
gästhamnen framgår villkoren genom skyltning på plats. Även 
angörningsvillkoren inom område 4 framgår av skyltning. För privata 
bryggplatser inom områdena 3 och 5 ska särskilt avtal tecknas med 
hamnmyndigheten. 
 
3 § Fasta och tillfälliga kajplatser 
Inom hamnområdet finns både fasta och tillfälliga kajplatser som bestäms 
och upplåts av hamnmyndigheten. Fasta kajplatser upplåts för bestämd 
tid, dock högst för ett år i sänder. Tillfälliga kajplatser upplåts för den tid 
som anges på plats för respektive område.  
 
Om fast kajplats inte upplåtits, rar platsen nyttjas såsom tillfällig kajplats 
under den tid som hamnmyndigheten bestämmer. 
 
 
4 § Hyra 
För nyttjande av fast eller tillfällig kajplats har hamnmyndigheten rätt 
att ta ut hyra enligt de grunder som har beslutats. På hamnmyndig-
hetens begäran skall hyran betalas innan platsen tas i anspråk. 
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5 § El, vatten, avlopp och avfall 
Fartyg som nyttjar kajplats inom särskilt markerade områdena har rätt 
till el och vatten samt till tömning av avlopp och avfall på de villkor 
hamnmyndigheten bestämmer. 
 
6 § Transporter 
Varu- och persontransporter till och från fartyg får ske på de villkor 
som bestäms av berörd myndighet. 
 
7 § Tillsyn 
Tillsyn av hamnområdet och efterlevnaden av olika föreskrifter sker 
genom gästhamnens verksamhet under sommaren och under övrig tid 
av hamnmyndigheten. 
 
8 § Övrigt 
Dessa driftsföreskrifter har beslutats av Teknik- och fastighets-
nämnden såsom hamnmyndighet. I övrigt gäller av Kommunfull-
mäktige i Karlstad antagna lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter 
för Karlstads hamnområde. 


