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Tillsynsprotokoll 

Öddö 2:184 - Långestrands samfällighetsförening, planerad tillsyn av 
fritidsbåtshamn 

Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare: Långestrands samfällighetsförening 
Organisationsnummer: 717904-4107 
Klassningskod: 63.20.01 
Kontaktperson: Rune Lundsten (hamnkapten) 
Telefonnummer: +47 970 800 20 
E-post: rune.lundsten@moller.no 
Faktureringsadress: Långestrands samfällighetsförening c/o BK-byrån, 
Brämmenvägen 13, 452 93 Strömstad  
 
Tillsyn av verksamheten gjordes den 11 augusti 2022. Närvarande vid tillsynen var 
Rune Lundsten från verksamheten och Malin Berlin från miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. 

Verksamhet 
Fritidsbåthamn1 med båtplatser och gästplatser. Fritidsbåtshamnsverksamheten 
är klassad, klassningskod 63.20.01 (för hamn som inte är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig eller utgör en fritidsbåtshamn). Fritidsbåtshamn är en icke 
anmälningspliktig verksamhet (U-verksamhet). 

Avgift 

Tillsynsbesök, protokoll, administration…, 1,5 timmar à             1 130:- 

Summa                                                                                                  1 695:- 

Avgift enligt kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 

Brister som bör åtgärdas 
Inga brister noterades vid tillsynen. 

 

1 En plats eller geografiskt område som inrättats för att ge service till fritidsbåtar, dock inte små 
bryggor eller enklare förtöjningsplatser (1 kap 2§ SJÖFS 2001:13) 
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Tillsynsbesöket 
Fritidsbåtshamnen består av bryggor med ca 50 st fasta båtplatser och som vid 
tidigare besök finns tre bojar strax utanför huvudbryggan, som är avsedda för 
gästande båtar. I mån av plats så går det även att ha ett par mindre gästande 
båtar längsmed huvudbryggan. Samtliga fasta båtplatser är avsedda för 
medlemmar i samfällighetsföreningen. Sedan föregående tillsynsbesök, 2017, har 
bryggor i stor utsträckning bytts ut och rustats upp. Placeringen av bryggorna och 
antalet båtplatser har dock inte förändrats.  
 

Hamnkaptenen tillbringar somrarna i Strömstad och bor då några hundra meter 
från hamnen. När hamnkaptenen inte befinner sig i Strömstads kommun finns det 
personer som bor året runt i närheten av hamnen och som hamnkaptenen 
kontaktar vid behov.   
 

Efter tillsynsbesöket 2014 tog verksamheten fram en avfallshanteringsplan för 
fritidsbåtshamnen enligt vad som beskrivs i SJÖFS 2001:13. 
Avfallshanteringsplanen är senast uppdaterad 2019 och är aktuell än idag enligt 
hamnkapten. Den uppdaterade avfallshanteringsplanen har skickats till miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. Alla med fast båtplats har informerats om 
avfallshanteringsplanen. I samband med att avfallshanteringsplanen togs fram så 
uppdaterade verksamheten även sitt informationsblad om regler och föreskrifter 
för hamnen. I skriften finns även information om avfallshanteringsplanen. 
Informationsbladet, upplaga 2015, finns anslaget på den gallerdörr som måste 
passeras för att komma ut på bryggorna, se bilaga A. 
 

I hamnen finns inga faciliteter, varken vatten, el, sopkärl, ramp, 
uppställningsplatser, vinterförvaringsplatser eller tömningsstation. Båtar tas upp 
och sjösätts på annan plats, främst vid den kommunala rampen i Hålkedalen. 
Vinterförvaring får respektive båtplatsinnehavare lösa på egen hand. Det är 
gångavstånd från hamnen till merparten av de fastigheter som har en båtplats och 
enligt hamnkapten föreligger inget behov av att ha exempelvis sopkärl. Avfall tas 
med hem. De som gästar hamnen är i regel alltid på besök hos någon som bor i 
området. Det sker ingen marknadsföring av gästplatserna.  
 

På samfällighetsföreningens webbplats, www.langestrand.se, informeras 
medlemmar och båtägare om att använda godkänd båtbottenfärg, dokument 
”Regler för användning av bottenfärger”. På webbplatsen finns även protokollet 
för senaste tillsynen, 19 maj 2017, tillgängligt.  
 

Framtidsplanerna är allmänt underhåll och hitta en tjänst som regelbundet 
kontrollerar skicket på bryggan. Enligt hamnkaptenen finns det inga planer på att 
bygga ut hamnen med fler båtplatser. 

Verksamheten bör kontrollera sina säkerhetsrutiner och skyddsåtgärder. 

Avfall 
För en fritidsbåtshamn ska det finnas en avfallshanteringsplan i enlighet med vad 
som beskrivs i Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar 
SJÖFS 2001:13. En avfallshanteringsplan togs fram 2014 och uppdaterades senast 
2019, och är fortfarande aktuell enligt hamnkapten. Upplagan från 2015 på 
gallerdörren vid bryggan bör ersättas med upplagan från 2019, se bilaga A. 
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Hamnkaptenen informeras om Transportstyrelsens framtagna mall för 
avfallshanteringsplan. 

Båtägarna hänvisas till att inte lämna avfall i båthamnen eller vid sjöbodarna, men 
ta hand om avfall på behörigt sätt.  

Det framgår vid tillsynsbesöket att merparten av de båtar som har båtplats 
antingen helt saknar toalettlösning eller har en portabel lösning. Gästande båtar 
har sannolikt i större utsträckning fasta tankar. Anläggning för sugtömning av 
toalettavfall saknas. Båtar med fast tank hänvisas till de två kommunala 
sugtömningsanläggningar som finns i Strömstad tätort (gästhamnen och Kebal).  

Egenkontroll 
Verksamheten har bestämda dagar under året då städning och underhåll 
genomförs. Verksamheten har en webbplats som uppdateras med information 
och relevanta dokument.  

Information 
All dokumentation som berör fritidsbåtshamnens avfallshanteringsplan (och 
egenkontroll i övrigt), bör arkiveras och förvaras av verksamheten under 
åtminstone 5 år. Miljö- och byggnämnden, eller annan myndighet, kan komma att 
begära in fritidsbåtshamnens avfallshanteringsplan framöver för granskning. 
 

Om det blir aktuellt att utöka antalet båt-/gästplatser bör miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen informeras. 

Uppföljning 
Uppföljning bedöms kunna ske vid nästa tillsynsbesök.  

 
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 
 

Malin Berlin 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Telefon: 0526-191 49 
E-post: malin.berlin@stromstad.se 
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Bilaga A 

Foto på informationsbladet på gallerdörren, 2022-08-11. 

 

 

 


