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1. Fördelningsprinciper 
Segelbåtar har förtur gentemot motorbåtar. Även motorbåtar som ägs av tidigare 
segelbåtsinnehavare som efter 10 år eller mer av medlemskap och segelbåtsägande vid våra 
bryggor övergår till motorbåt inom två säsonger, samt motorbåtar/motorbåtsägare som i 
mer än 10 år haft motorbåt vid bryggorna när detta regelverk tas i bruk inför säsongen 2023 
är prioriterade, nedan kallade ”Prioriterade Motorbåtar”. Övriga motorbåtar kallas nedan 
för ”Motorbåtar”. 

Båtplatserna vid bryggorna är avsedda för Segelbåtar och Prioriterade Motorbåtar. I mån av 
plats kan även andra Motorbåtar tilldelas Säsongsplats. 

För att erhålla bryggplats skall man vara medlem i KSS och betala sin obligation. Båt som 
läggs på tilldelad plats skall vara registrerad på den medlem som tilldelats platsen. 

Definitioner av platser: 

Förstahandsplats Plats tilldelad Segelbåt eller Prioriterad Motorbåt. 
Förstahandsplatsens placering kan variera från år till år. 

Andrahandsplats Plats som tilldelats Segelbåt eller Prioriterad Motorbåt som 
inte tilldelats Förstahandsplats. Andrahandsplatsen kan variera 
från år till år. En Andrahandsplats är en ledig 
Förstahandsplats. 

Säsongsplats Plats som disponeras av Motorbåt. Säsongsplats tilldelas 
 endast ett år i sänder. En Säsongsplats kan vara en ledig 
Förstahandsplats eller en ledig Andrahandsplats. 

Tillfällig Bryggplats Plats som tilldelas Segelbåt eller Motorbåt efter 31/7. 

 

Så långt möjligt sker tilldelning av båtplats utifrån båtens mått: 

 Önskvärt mått utöver båtbredd: 50-70 cm. 

 Helst max 2 meter längre än bomlängd. 

 Djupgående. 

 Mindre båtar med låga fribord placeras lämpligen inne i hamnbassängen. 

 



Bryggplatserna får utnyttjas 1 april till 1 december av den båt som är registrerad på platsen. 
Båtar som ligger kvar i vattnet över vintern hanteras enligt särskilt regelverk.  

Bryggplatserna fördelas av den/de som styrelsen utsett som bryggplatsansvarig. 
Bryggplatsansvarig har rätt att fördela om bryggplatserna inför och under varje säsong 
utefter vad som befinns lämpligt för att kunna bereda så många båtar som möjligt en 
bryggplats. Bryggplatsansvariga administrerar även bryggplatsköerna. 

En Motorbåt som inte är en Prioriterad Motorbåt kan inte erhålla en Förstahandsplats och 
är inte garanterad att tilldelas en bryggplats nästkommande säsong. 

Den som tilldelats plats för Segelbåt har inte rätt att lägga en Motorbåt på den tilldelade 
platsen. 

En båt/båtägare som innehar en Förstahandsplats, men som inte sjösätter sin båt, eller 
tillfälligtvis är utan båt, har rätt att ha kvar sin rätt till en Förstahandsplats i högst två 
säsonger, om man betalt sin bryggavgift och eventuellt upplåtit platsen till KSS för 
uthyrning i andra hand. Vill man därefter åter ha en bryggplats ställs man i kö för lämplig 
plats. Bryggplatsansvarig har rätt att under de två säsonger platsen inte utnyttjas hyra ut 
platsen i andra hand, efter avstämning med förstahandsplatsinnehavaren. 

En båtägare som tilldelats bryggplats och sedan under säsongen säljer sin båt, och båten 
försvinner från KSS, har rätt att disponera sin plats säsongen ut. 

Båtägare som tilldelats Förstahandsplats och som efter försäljning av sin båt har behov av 
en större/mindre/djupare/grundare plats har kvar sin rätt till en Förstahandsplats om en 
sådan kan erbjudas. 

Den som köper en båt med tidigare tilldelad bryggplats får disponera den tidigare ägarens 
bryggplats säsongen ut om platsen inte behövs för annan båt. Den nya ägaren debiteras för 
Tillfällig Båtplats. 

Det är inte tillåtet att låna ut eller hyra ut sin tilldelade plats till annan båt/båtägare. All 
fördelning av bryggplatser skall ske av bryggplatsansvariga. 

Varje säsong reserveras (dvs. fördelas inte ut) några platser för under säsongen 
tillkommande segelbåtar. 

Styrelsen har rätt att bevilja undantag från detta regelverk. 

2. Kösystem 
Den/de som styrelsen utsett till bryggplatsansvarig administrerar sällskapets bryggplatskö. 
För att så långt som möjligt kunna tilldela så många båtar som möjligt plats, kan 
Bryggplatsansvarig omfördela samtliga bryggplatser inför varje ny säsong, samt vid behov 
anvisa annan plats under pågående säsong. Detta omfattar även båtar som innehar 
Förstahandsplats. 

Turordningsplats i kön inom respektive kategori nedan styrs av kötid och därefter av 
båtstorlek och tillgång till lämplig plats. 

Tackar man nej till en erbjuden plats läggs man sist i kön det aktuella året. Tackar man nej 
till två olika erbjudanden plockas man bort från kön.  



Tilldelning av bryggplats ur bryggplatskön sker löpande, med så stor hänsyn till anmälda 
önskemål som möjligt, samt med hänsyn tagen till från tid till annan gällande förutsättning. 

Som utgångspunkt gäller följande prioriteringsordning mellan olika kategorier av båtar:  

1. Segelbåtar som innehavt Förstahandsplats som önskar byta plats. 

2. Prioriterade Motorbåtar som innehavt Förstahandsplats som önskar byta plats. 

3. Segelbåtar som innehavt Andrahandsplats. 

4. Prioriterade Motorbåtar som innehavt Andrahandsplats eller Säsongsplats. 

5. Segelbåtar som inte tidigare tilldelats bryggplats. 

6. Motorbåt tillhörande medlem som tidigare innehavt plats för Segelbåt. 

7. Motorbåtar som innehavt Säsongsplats. 

8. Medlem som tilldelats plats för Segelbåt och som önskar ytterligare plats för 
Motorbåt. 

9. Motorbåtar som tidigare inte tilldelats bryggplats. 

10. Önskemål om Tillfällig Båtplats 

11. Medlemmar som tackat nej till erbjudande om bryggplats. 


