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Umeå kommun föreskriver, med stöd av 3 kapitlet 10 § ordningslagen (1993:1617) och 1 §
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), att för Umeå hamn skall gälla följande
föreskrifter.

Inledande bestämmelser
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap
ordningslagen. Lokala ordningsföreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser om
ordning och säkerhet i Umeå hamn 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 hamnområde som har markerats på den
till föreskrifterna bifogade kartan.
Hela hamnområdet omfattas av Lag om hamnskydd.
Vid säkerhetstillbud som leder till höjd beredskap kan hela hamnområdet komma att spärras
av för allmänheten.
Inom de delar av hamnområdet som utgör sjöfartsskyddsområden (ISPS-områden) gäller Lag
om sjöfartsskydd samt lokala sjöfartsskyddsbestämmelser utfärdade av hamnmyndigheten
med stöd av ISPS-koden.
§3
Med hamnmyndighet förstås i dessa föreskrifter i Umeå Hamn AB. Med hamnbefäl förstås
hamnkapten och övrig arbetsledande personal.
§4
Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som är inrättat för transport på eller i
vatten. Med fartyg likställs andra föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Med
fritidsfartyg avses skepp och båtar som används för fritidsändamål.

Trafikbestämmelser
§5
Obehöriga fartyg och fritidsfartyg får inte framföras närmare hamnanläggning eller fartyg
förtöjda vid hamnanläggning i hamnområdet än 100 meter med undantag för platser där
den allmänna farleden är så nära hamnanläggning att detta inte kan undvikas.

2 (3)

§6
Ett fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Fartyg
skall föras så att andra fartyg eller anläggningar inte skadas. Befälhavare på fartyg skall iaktta
särskild försiktighet vid passage av plats där arbete i vatten pågår.
§7
Ett fartyg får läggas, förtöjas eller ankras inom hamnområdet endast på plats som anvisats
av hamnbefäl. Hamnbefälet får ålägga befälhavaren på ett fartyg att flytta eller förhala
fartyget om detta krävs med hänsyn till verksamheten i hamnen.
§8
Det åligger befälhavaren eller ägare till fartyg att hålla sig underrättad om vattendjupet vid
anvisad tilläggs-, förtöjning- eller ankarplats.
Fartyg får inte läggas upp om inte hamnkaptenen lämnat tillstånd till det. Tillståndet kan
förenas med villkor.
§9
Förtöjning, ankring, förhalning och förflyttning av fartyg skall ske så att fara eller hinder inte
uppkommer och så att skada inte orsakas andra fartyg eller anläggningar.
Det åligger ett fartygs befälhavare eller ägare att, om fartygets konstruktion och utrustning,
hamnanläggningens utformning eller sjö- och vindförhållanden gör det påkallat, inhämta
upplysningar av hamnbefälet om lämpligheten av att använda bogserbåtar och om hur
manövreringen av fartyget bör utföras vid förtöjning, förhalning och förflyttning.

§ 10
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 ordning och säkerhet inom hamnområdet.
§ 11
Befälhavare, redare, ägare eller ombud för dessa skall omedelbart anmäla till
hamnmyndigheten om ett fartyg sjunkit eller stött på grund.
Ägaren eller ombud för ägaren såsom befälhavare, redare eller ombud för dessa till annat
sjunket föresmål, gods som fallit i vattnet eller olja eller andra förorenande ämnen som
hamnat i vattnet skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Ägaren eller ombudet
för ägaren skall vidta omedelbara åtgärder för att avlägsna hindret eller föroreningen.
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