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KUNGÖRELSE 
 
Om ändring av lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter  
för Falkenbergs hamn (13 FS 1996:19 och 21) samt antagande av  
sådana föreskrifter för Glommens hamn; 

13 FS 2006:84 
 
Utkom från 
trycket den  
27 oktober 2006  

  
 
beslutade den  28 september 2006 
 
Länsstyrelsen har den 25 oktober 2006 fastställt ändring av 1-8 samt 15-16 
§§ i lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Falkenberg hamn, 
innebärande bl.a. antagande av samma föreskrifter för Glommens hamn, 
beslutade av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun den 28 september 
2006, § 116, varefter ordnings- och säkerhetsföreskrifterna i de delar 
ändringen avser erhåller följande lydelser. 
 
§ 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 Falkenbergs hamn, som behövs med hänsyn till den verksam- 
het, som bedrivs i hamnen. 
 
För den del av hamnområdet, som är offentlig plats, gäller även kommunens 
allmänna lokala ordningsföreskrifter.  
 
Härutöver gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som finns i andra författningar. 
 
§ 2 
 
Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom de hamnområden, som har  
markerats på de till föreskrifterna bifogade kartor. Hamnarna ägs av    
Falkenbergs kommun. Falkenbergs Hamn förvaltas genom ett förvaltningsavtal av  
Falkenbergs Terminal AB. Glommens hamn förvaltas av Falkenbergs kommun. 
 
 
 
 
  



   
 § 3   
  
 Med hamnmyndigheten avses i dessa föreskrifter hamnchefen och dennes  
 ersättare eller den, som någon av dessa utsett i sitt ställe. För Falkenbergs Hamn 
 respektive Glommens hamn finns av hamnchefen utsedda hamnförmän. 
 
 § 4 
 
 Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål, som används för trans- 
 port på vatten och varje annat föremål, som kan förflyttas på eller i vatten. 
 Med fritidsfartyg avses fartyg som inte används i nyttotrafik. 
 
 § 5 
 
 Inom hamnområdena får fartyg inte framföras med högre hastighet än 5 knop. 
 Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. 
 Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg eller 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 
 
 Flygplan får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten. 
 
 Inom Falkenbergs Hamn får fritidsfartyg inte framföras eller läggas närmare 
 handels- och passagerarfartyg än 10 meter. 
  
 § 7 
 
 Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisas av 
 hamnförmannen för Falkenbergs Hamn respektive Glommens Hamn.   
 
 Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad 
 tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats. 
 
 § 8 
 
 Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från hamnförmännen i respektive 
 hamn. Fartygets befälhavare, redare eller ägare skall se till att fartyget är väl förtöjt. 
 
 § 15 
 
 Om fartyget skall anlöpa eller passera till och från Falkenbergs hamn skall  fartygets 
 befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa anmäla detta till 
 Falkenbergs Terminal AB.  
 
 Befälhavaren skall anmäla tid för avgång till Falkenbergs Terminal AB senast  
 när fartyget är klart att avgå. 
 
 Vad som stadgas i § 15 gäller inte fritidsfartyg. 
 
§ 16 



   
 
I Falkenbergs Hamn gäller att gods, fordon eller annat materiel skall hanteras, läggas eller 
 ställas upp på plats, som anvisats av Falkenbergs Terminal AB och på sådant sätt att hamn-  
planer, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller   
brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer. 
 
I Glommens Hamn skall gods, fordon eller annat material hanteras efter anvisningar från 
hamnförmannen. 
 
För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser. 
 
 
 
 
Peter Ardö 
  Ulf Ståhl 


