
HAMNORDNING FÖR REFSNÄS HAMN

Refsnäs hamn förvaltas av Refsnäs Hamnförening på uppdrag av Norrtälje kommun.
Hamnen skall betjäna boende och näringsliv i Refsnäs med utanförliggande skärgård. 
Hamnområdets omfattning framgår av vidstående karta.

Biltrafik och parkering
Låg hastighet och stor försiktighet är påbjuden inom hamnområdet. Inom området råder 
generellt parkeringsförbud. Parkering är endast tillåten på reserverade platser för fordon med 
parkeringstillstånd. 

Båttrafik
Yrkestrafik skall lämnas företräde. Ankring är förbjuden inom hamnområdet. 

Båtplatser
Hamnen är indelad i zoner (se kartan). Förtöjning är endast tillåten för båtar som uppfyller 
kravet för respektive zon enligt nedan:
A. Fasta båtplatser enligt avtal
B. Lastning och lossning
C. Tillfälliga platser för bofasta öbor och rörelseidkare i utanförliggande skärgård
D. Tillfälliga platser för gästande öbor

Sjösättningsramp
Rampen nyttjas på egen risk. Se anslag vid bommen. Sjösättning/upptagning skall ske utan 
dröjsmål så att hamnplanen inte blockeras.

Gästhamn
Närmaste gästhamn finns i Gräddö

Refsnäs Hamnförening
Styrelsen

Kontakt
Kontakt med Refsnäs Hamnförening kan upprättas genom e-post-meddelande till 
styrelsen@refsnashamn.se. Se även föreningenshemsida www.refsnashamn.se
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HAMNORDNING FÖR REFSNÄS HAMN

Definitioner
Bofasta: Personer folkbokförda i Refsnäs eller i utanförliggande skärgård vilka uppfyller 
skatteverkets krav för folkbokföring på orten.
Vinter: 1 oktober – 30 april. Sommar: 1 maj-30 september
 
Tilldelning och bruk av parkeringsplatser
Bofasta öbor och näringsidkare med sin huvudsakliga verksamhet på öarna har företräde vid 
tilldelning av parkeringsplatser. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Platsen får endast i 
undantagsfall lånas ut. Missbruk kan leda till uppsägning.

Tilldelning och bruk av bodplatser
Bodplatser skall hyras ut till bofasta refsnäsbor, bofasta öbor eller näringsidkare med sin 
huvudsakliga verksamhet i utanförliggande skärgård.

Tilldelning och bruk av fasta båtplatser
Fasta båtplatser hyrs ut endast under sommartid. Yrkesbåtar med hemmahamn i Refsnäs och 
båtar tillhöriga bofasta refsnäsbor har företräde vid tilldelning av fasta båtplatser. 
Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Platsen får endast i undantagsfall lånas ut. Den som har 
en fast båtplats skall vid hamnliggande använda denna så att inte tillfälliga platser blockeras. 
Missbruk kan leda till uppsägning.

Tilldelning och bruk av tillfälliga platser
Med tillfälliga platser menas förtöjning under högst 3 dygn. I undantagsfall kan längre tid 
accepteras. Bofasta öbor och näringsidkare med sin huvudsakliga verksamhet på öarna skall 
alltid kunna beredas säker plats i hamnen, i första hand inne i hamnen, oavsett årstid. Ankring 
är förbjuden inom hamnområdet.

Bruk av platser för lastning och lossning
Lastning och lossning skall planeras så att omloppstiden blir kort. Sommartid skall södra 
bryggan alltid väljas i första hand.

Sjösättning/upptagning
Rampen nyttjas på egen risk. Se anslag vid bommen. Sjösättning/upptagning skall ske utan 
dröjsmål så att hamnplanen inte blockeras.

Bunkring
Bunkring skall ske med försiktighet för att undvika spill.

Förtöjning vintertid
Vintertid är det fri förtöjning för bofasta och näringsidkare i utanförliggande skärgård både 
vad avser plats och tidsrymd för förtöjning. Elektrisk ström kan tillhandahållas i begränsad 
omfattning. Vinterförvaring är inte tillåten.

Sopor och renhållning
Alla som använder Refsnäs hamn är skyldiga att hjälpa till att hålla rent och snyggt. Sopor 
kan lämnas på avsedd plats. För tömning ansvarar Norrtälje kommun.
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Ändrade förhållanden
Ändrade förutsättningar i hamnen, ändrade boendeförhållanden, ändrade arbetsförhållanden 
eller motsvarande kan komma att medföra uppsägning av parkeringsplats, bodplats eller fast 
båtplats.
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Avgifter i Refsnäs hamn år 20XX

Parkeringsplatser
12 platser 500 kr/år och plats

Bodplatser
3 st stora bodar (kiosken, kylrummet, passbåts-/taxiboden) 3000 kr/år och bod
13 st små bodar 400 kr/år och bod

Kajplats
Kajplats fiskekajen 500 kr/meter kaj och år

Fasta småbåtsplatser
28 st 1600 kr/år och plats

Tillfälliga båtplatser
Ingen avgift utgår

Lastning och lossning av yrkestrafik
För yrkestrafik utgår en serviceavgift om 250 kr/båt och år

Sjösättning/upptagning av båtar på rampen
40 kr/båt och tillfälle

Elektrisk ström
Kan levereras till självkostnad enligt överenskommelse

Moms tillkommer på alla avgifter

2012-04-21


