


Ordlista

Brygga -En konstruktion som vilar på pålar, pontoner eller 
flytblock och som sträcker sig ut i vattnet.

Båt - Fartyg med en största längd upp till 24 meter kallas 
båt. Båtar som används yrkesmässigt på olika sätt 
måste registreras i fartygsregistret om de har en 
största längd av minst fem meter. Passagerarbåt, 
konstruerad så den kan föra fler än 12 passagerare 
måste registreras även om de inte har en största längd 
av fem meter.

Emission -Utsläpp av miljö- eller hälsoskadligt ämne i luft.

Fartyg - Med fartyg förstås varje föremål som används för 
transport på vatten och varje annat föremål, som kan 
förflyttas i eller på vatten.

Fritidsfartyg - Med fritidsskepp/båt avses skepp och båt som 
används i fritidsändamål

Förhalning -Kortare flytt av fartyg från en kaj- eller ankarplats 
till en annan med hjälp av fastgjorda trossar.

Hamnordning -Arbetsnamn för den lokala ordnings- och 
säkerhetsföreskriften för Karlstads hamnområde.

Hushållsavfall - Avfall från hushåll samt avfall från därmed 
jämförlig verksamhet. 

Kaj - En anlagd fast konstruktion i strandlinjen, där                                        
fartyg kan angöra.

Skepp - Ett fartyg med en minsta längd om 24 meter. 



D R I F T I N S T R U K T I O N    
      för Karlstads hamnområde

 1 § Allmänt   
 Övergripande bestämmelser för verksamheten inom Karlstads hamnområde 
 finns i lagar, förordningar, föreskrifter och liknande regelsamlingar utfärda-
 de av riksdag, regering och andra myndigheter. För Karlstads hamnområde 
 gäller särskilda av kommunfullmäktige i Karlstad den 11 december 2008 be-
 slutade Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Karlstads hamnområ-
 de (hamnordning). Föreskrifterna som gäller ordningen och säkerheten i hamn-
 området som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen 
 och gäller i vatten och på land inom det område som angetts i föreskrifterna 
 (hamnområdet).  

 I syfte att hamnverksamheten ska fortgå på ett för alla parter rationellt och 
 tillfredställande sätt har teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun 
 som hamnmyndighet även antagit dessa driftinstruktioner. Driftinstruktionerna                                                 
anger de villkor som gäller för nyttjandet av hamnen och dess anordning-
 ar och utgör ett komplement till de ordnings- och säkerhetsföreskrifter som 
 anges i ovan angiven hamnordning. 

 Det åligger nyttjare av kajer, hamnar och vatten inom hamnområdet att äga 
 kännedom om och tillämpa såväl hamnordningen som dessa driftinstruktioner. 
Handlingarna kan beställas från teknik- och fastighetsförvaltningen. De 
 finns också publicerade på Karlstads kommuns webbplats, www.karlstad.se 

  Vid överträdelse av villkor för nyttjandet av hamnen och dess anordningar
 ska snarast påpekande om detta ske från hamnmyndighetens sida. Om rättelse ej sker                                                                    
äger hamnmyndigheten rätt att vidta rättsliga åtgärder mot den andra parten.   
 
                  
2 § Anmälan väntat fartyg m.m

Båt eller skepp som avser anlöpa Inre Hamn eller ligga för boj eller ankare inom 
Karlstads hamnområde, ska anmäla detta till Hamnmyndigheten i Karlstads kommun i 
god tid innan anlopp, dock senast 24 timmar innan. 

Fartygsanmälan sker på för syftet särskild blankett och skickas till Hamnmyndigheten i 
Karlstads kommun, digitalt eller via brev.

Fritidsfartyg understigande 20 meter är undantaget bestämmelsen.

Hamnmyndighet eller ställföreträdare till Hamnmyndigheten äger rätt att med hänsyn 
till varaktighet för fartygs resa, eller annan omständighet, medge kortare tid för 
fartygsanmälan eller helt befria fartyg från anmälningsplikt.

http://www.karlstad.se/


3 § Fartyg i hamnen

 3:1 §Tillträde till fartyg

Förutom de personer som i enlighet med myndighets påbud eller bestämmande äger 
tillträde till fartyg tillhör det fartygets befälhavare att avgöra vilka i övrigt som äger 
tillträde. Personal från Hamnmyndighet bör dock alltid beredas tillträde i tjänsteärende.

3:2 § Inspektion

Hamnmyndigheten äger rätt att inspektera fartyg med avseende på föreskrifterna i 
Hamnordningen och bestämmelserna i denna driftinstruktion § 4 (leverans av el- och 
vatten). Befälhavare på fartyg ska underlätta inspektionsarbete genom att lämna 
handräckning i den mån det är tvunget för inspektionens genomförande.

3:3 § Bogsering

Bogsering inom hamnområdet utförs i enlighet med vad som stadgas i lokala ordnings- 
och säkerhetsföreskrifter för Karlstads hamnområde §16 och ska ske med för syftet 
erfoderlig utrustning och personal. Ansvaret för bogseringen ligger på respektive 
befälhavare för bogserbåt/bogserande båt/fartyg och bogserat fartyg. Vid bogsering 
skall på det bogserade fartyget alltid finnas minst en man ombord, såvida inte särskilda 
åtgärder vidtagits för fartygets eller flytetygets säkra manövrering.

3:4 § Brandskydd

I enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, ska fartygs brandskydd befinna 
sig i fullgott skick och på fartyg för godstransport, passagerartransport, servering eller 
annan yrkesmässig hantering, vara klar att tas i omedelbart bruk. Besättning/personal 
skall vara utbildad och förtrogen med brandskyddsutrustningen och dess handhavande. 



Vid brand ombord på eget fartyg

 Räddningstjänst tillkallas
 Åtgärders för att bekämpa branden vidtas
 All hantering av gods och last stoppas
 Fartygets eventuella förhalning förbereds

 Vid brand i land eller på annat fartyg

 Räddningstjänst tillkallas
 Brandbekämpningsberedskap intas
 All gods och lasthantering stoppas
 Fartygets eventuella förhalning förbereds

3:6 § Emissioner m.m

I enlighet med Miljöbalken (SFS 1998:808), ska fartyg tillse att rökutveckling och 
buller från huvudmaskin, hjälpmaskiner, pannor och eventuell annan utrustning 
minimeras. Om onormalt kraftig rökutveckling sker ska omedelbart åtgärder att minska 
denna vidtas.

Huvudmaskin ska endast användas under den tid som oundgängligen behövs för 
fartygets manövrerande. Fartyg skall vid hamnliggande koppla el från land om det är 
tekniskt möjligt med hänsyn till tekniska installationer ombord och iland.

Ångpannerengöring eller blåsning av ångtuber får inte ske väster om Hammaröleden 
utan tillstånd av Hamnmyndigheten.

Förbränning av avfall får ej ske ombord på fartyg som ligger i hamn.

3:7 § Förflyttning

I enlighet med lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Karlstads hamnområde      
§12 ska fartyg som lastar eller lossar farligt gods skall ständigt vara klart att för egen 
maskin förflytta sig.

Undantag från ovan kan, om särskilda skäl föreligger, ges av Hamnmyndigheten. Till 
sådant undantag kan villkor knytas.



3:8 § Reparationer och underhåll

Reparationsarbeten får ej igångsättas på fartyg som lastar eller lossar farligt gods utan 
tillstånd från Hamnmyndigheten. Undantaget är mindre reparationer där icke 
gnistbildande verktyg används samt under förutsättning att:

1. Öppen eld, het yta eller gnistbildande verktyg inte används, och
2. Att fartyget med egen maskin kan förflyttas med kort varsel.

Underhåll i form av tvättning, färgborttagning och målning av fartygets skrovutsida får 
endast ske efter inhämtat tillstånd från Hamnmyndighet. Villkor kan knytas till sådant 
tillstånd. Fartyg som ingår i linjetrafik kan erhålla tillstånd som gäller tillsvidare.

Heta arbeten ombord på fartyg får endast utföras av personal med erfoderlig utbildning.

För tvätt av fartygets utsida får endast rent vatten användas

Sprutmålning av fartygets utsida är ej tillåtet.

3:9 § Fartygs djupgående

Befälhavare på fartyg skall under färd inom hamnområdet och vid kajliggande hålla sig 
informerad om fartygets djupgående, aktuellt djup i hamnområdet samt aktuellt 
vattenstånd

3:10 § Ankring och förtöjning

Tillfällig ankring inom Karlstads kommuns hamnområde får ske på sådan plats och sätt 
att åtgärden inte förhindrar, försvårar eller på annat sätt stör övrig sjötrafik. Ankring får 
inte ske på plats som i lag, förordning, föreskrift eller annan instruktion, är förbjuden 
eller otillåten.

För tillfällig förtöjning av fartyg gäller enligt ovan samma som för ankring.

För stadigvarande eller varaktig förtöjning och ankring på plats som inte är särskilt 
utpekad såsom ankrings- eller förtöjningsplats, krävs tillstånd från Hamnmyndighet. 
Villkor kan knytas till ett sådant tillstånd.



3:11§ Tilldelning av kajplats

Tilldelning av kajplats sker efter inkommen ansökan till Hamnmyndigheten om begäran 
av sådan plats och Hamnmyndigheten beslutar om placering av fartyget vid kaj. 

Tilldelning av kajplats sker ett (1) kalenderår åt gången, eller tid som understiger ett 
kalenderår efter överenskommelse.

Kalenderår beräknas från 1/1 – 31/12

Tilldelning av plats och placering vid kaj kan ske först efter att de av 
Hamnmyndigheten beslutade avgifter betalats.

Efter beslut om tilldelning och placering erhåller ansökande bevis om fullgjord 
betalning. Detta bevis skall placeras väl synligt på fartyget så inspektion underlättas.

Hamnmyndigheten äger rätt att ändra beslut om placering av fartyg om det är 
nödvändigt med hänsyn taget till ordning, säkerhet eller annan trängande omständighet.

3:12 § Liggtid

Liggtid är den tid som fartyg eller båt ligger förtöjd vid kaj eller brygga efter tilldelad 
plats. Liggtid räknas 24 timmar fr o m nästföljande hel timme efter tilldelning.

Ex. Befälhavare på fartyg söker och tilldelas plats kl 15:02 dag 1. Liggtiden beräknas 
från nästföljande hel timme (kl.16:00) och 24 timmar framåt. Befälhavaren måste lämna 
platsen eller ansöka på nytt senast kl. 16:00 dag 2. 

3:13 § Fartygs företräde

Fritidsfartyg skall normalt lämna nyttotrafik eller fartyg i linjetrafik företräde vid 
slussning och/eller broöppning.

3:14 § Fartygs mötande

Fartyg ska i vidta rimliga åtgärder för att ej möta eller passera annat fartyg i slussport 
eller vid broöppning om inte endera av fartygen ligger förtöjda vid kaj.  

3:15 § Dykning och undervattensarbeten

Inom hamnområdet råder generellt dykförbud. Hamnmyndigheten kan lämna tillstånd 
för dykning efter ansökan.

Sådan ansökan skall innehålla uppgifter om:

 Dykningens syfte
 Ansvarigt företag
 Dykledarens namn och telefonnummer
 Plats för dyket
 Tid för dyket
 Antal dykare



Ovan uppgifter bifogas i ansökan till Hamnmyndigheten i Karlstads kommun och 
skickas eller mailas senast två arbetsdagar innan det planerade dyket.

4 § El- och vattenleverans till fartyg

4:1 § Elleverans

Karlstads kommun tillhandahåller elleverans till fartyg liggande vid av kommunen 
förvaltade kajer och bryggor där sådan leverans medges och/eller ingår i den hamntaxa 
eller avgift som erlagts av befälhavaren på fartyg.

Tillhandahållen el har matarspänning 230 V, 50 Hz enfas och 400 V, 50 Hz trefas.

För leveranser av el utgår avgift enligt beslutad tariff.

Hamnmyndigheten kan komma att begränsa eller avbryta leveransen av el när det är 
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada, reparation av anläggning, 
ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör hamnens egna eller därmed förbunden 
anläggning. 

El skall alltid mätas genom elmätare som godkänts av Karlstads kommun. Om 
elmätaren av en eller annan orsak slutar fungera äger Karlstads kommuns 
hamnmyndighet rätt att uppskatta förbrukningen.

Endast godkänd kabel får användas för anslutning. Anslutningsledning ska vara 
oskadad och utan skarvar och anslutningsdon ska vara oskadat. Kunden ansvarar själv 
för egen utrustning.

Det åligger kunden att vidta rimliga åtgärder för att förhindra elolyckor, vandalisering 
eller stöld av el och att omedelbart anmäla fel eller uppkomna brister i elanläggning 
eller elleverans.

Leveransen av el får avbrytas om kunden försummar sina skyldigheter ex. ej betalar 
avgifter för förbrukad ström i tid. Innan leveransen av el får avbrytas skall kunden 
uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse. Om rättelse sker får elleveransen ej 
avbrytas. 

Avsteg från bestämmelsen beslutas av Hamnmyndigheten och kan förenas med villkor.

4:2 § Vattenleverans

Karlstad kommun tillhandahåller vattenleveranser av färskvatten till fartyg liggande vid 
av kommunen förvaltade hamn-, kaj-, eller brygganläggning där sådan leverans medges 
och ledningsnätet är utbyggt och/eller ingår i den hamntaxa eller avgift som erlagts av 
befälhavaren på fartyg. 

Karlstads kommun garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per 
tidsenhet alltid upprätthålls.

Karlstads kommuns Hamnmyndighet kan komma att begränsa eller avbryta 
vattenleveransen när det är nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada 
samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör hamnens egen eller 
därmed förbunden anläggning.



Vid begränsad vattentillgång kan mängdbegränsning införas.

Vatten skall alltid mätas med godkänd vattenmätare som installerats och godkänts av 
Karlstads kommun.  Mätarens funktion ska löpande kontrolleras och misstänkt fel, 
åverkan eller annan störning, anmälas.

Misstänks mätare visa förbrukning annan än den verkliga, ska den bytas ut.

Om mätaren inte fungerar äger Hamnmyndigheten rätt att uppskatta förbrukningen. 

Vintertid ska brand- och spolposter samt spolledningar vara tömda när de inte används.

Avsteg från ovan bestämmelse beslutas av Hamnmyndigheten och kan förenas med 
villkor.

5 § Avfallshantering

Hushållsavfall från besökande eller tillfälligt liggande fartyg kan lämnas på miljöstation 
i inre hamn, Karlstad. För varaktigt liggande vid kaj, brygga eller annan 
förtöjningspunkt på land, t. ex vid boende på båt eller fartyg, skall avtal mellan boende 
och Karlstad Energi AB tecknas om hämtning av hushållsavfall.

Avfall från näringsverksamhet eller industriavfall får inte slängas i container avsedd för 
hushållssopor.

Latrintömningsanläggning för fritidsbåt finns i yttre hamn.

 6 § Oljeutsläpp/ utsläpp av farligt ämne i vattnet

Oljeutsläpp/ utsläpp av farligt ämne i vatten omfattas av lagstiftningen i Miljöbalken 
(SFS 1998:808) och skall anmälas till Räddningstjänsten och till Hamnmyndigheten, 
samt Karlstads kommuns kontaktcenter. Om utsläppet sker i den allmänna farleden eller 
på annan plats i vattnet runt Karlstad skall även anmälan till Kustbevakningen ske. 

Alla oljeutsläpp/ utsläpp av farligt ämne skall anmälas till Miljöförvaltningen i 
respektive kommun.

Om risk finns att oljeutsläppet/ utsläpp av farligt ämne sprider sig till angränsande 
kommuns vatten skall anmälan ske till denna kommuns Räddningstjänst och 
Miljöförvaltning.

Räddningstjänstens uppgift är att hindra och begränsa skador på människor, egendom 
och miljö. Exempel på åtgärder som kan bli aktuella är följande:

 Stoppa utflöde av olja eller farligt ämne
 Styra bort olja eller farliga ämnen från särskilt skyddsvärda områden
 Inneslutning av olja eller farligt ämne
 Upptagning av olja eller farligt ämne

Efter inträffat utsläpp av olja eller farligt ämne skall Hamnmyndigheten i samarbete 
med Räddningstjänsten göra en inventering av skadorna i strandzonen. Inventeringen 
bör omfatta följande:

 Skadans belägenhet



 Bedömning av mängd och typ av utsläpp
 Skadans utsträckning
 Typ av skadat område
 Eventuellt skadat djur- och växtliv
 Skadad egendom
 Eventuell ytterligare spridningsrisk

Vid prioritering av saneringsinsatser skall områden där utsläppet får stora ekologiska 
och/eller socioekonomiska effekter prioriteras till fördel för område där utsläppet kan 
anses medföra olägenhet av mer begränsad art.

Exempel på ekologiska och socioekonomisk skyddsvärda områden:

 Fågelskyddsområden
 Större produktionsområden med stor betydelse för djur- och växtliv.
 Område eller anläggningar med stor betydelse för det rörliga friluftslivet och 

turismen.

Saneringsinsatser skall åsamka så litet slitage som möjligt på stränder och får inte 
förvärra de redan uppkomna skadorna. De får inte heller medföra onödig störning av 
djurliv och växtlighet. 

Vägledning i saneringsarbetet ges i den av Statens Räddningsverk utgivna skriften 
”Oljan är lös, handbok i kommunalt oljeskydd”.

Vid planering och genomförande av inventering och saneringsarbete skall samverka ske 
med tillsynsmyndighet och Miljöförvaltningen i respektive kommun.

7 § Broöppning

Våghusbron överbryggar den allmänna hamnen och förbinder den södra och norra delen 
av LV 236, Hammaröleden. Bron ägs och förvaltas av Trafikverket och underhålls idag 
av entreprenör. Då bron är statlig men löper över en allmän hamn, äger Trafikverket 
ansvar att hålla inloppet öppet för fartygstrafik, vilket Karlstad kommun sköter åt 
Trafikverket. 

Våghusbron öppnas för allmänheten och yrkesmässig trafik under dagtid (07:00-22:00) 
på fasta tider under perioden 1/5 - 30/9. Tiderna anges årligen på Karlstads Kommuns 
hemsida

Våghusbron manövreras på förhandsbeställd öppning nattetid (22:00-07:00) under 
perioden 1/5 – 30/9. Anmälan görs till Securitas på telefonnummer 070-298 88 77. 

Våghusbron manövreras på förhandsbeställd öppning dygnet runt mellan 1/10 – 15/11, 
samt mellan 1/4 - 30/4.

Våghusbron vinterkonserveras under tiden 16/11 – 30/3. Under denna tid sker ingen 
öppning utom i särskilda fall.

Avgift för öppning utanför ordinarie fasta öppningstider är 800 sek. per öppning. 
Betalning kan ske via via Swish nr 123 049 52 59.



Om servicepartner inte har möjlighet att öppna bron inom skälig tid, kontakta SOSAB 
telefonnummer nr 010-140 80 00 och begär Tjänsteman i beredskap i Karlstad 
kommun. I trängande fall ring 112 och begär Tjänsteman i beredskap i Karlstad 
kommun. 

Vid inväntande av broöppning angörs vid inloppet till den allmänna hamnen och 
allmänna farledens slut vid den så kallade ”snedkajen” på norra sidan av hamninloppet. 

Avsteg eller förändring i bestämmelsen och som inte avser avgift eller taxa beslutas av 
förvaltningsdirektör eller tjänsteförrättande förvaltningsdirektör. 

    


