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Checklista för de intyg som krävs till upplåtelseavtal och 
särskilda bestämmelser 
 

Detta är en checklista med reservation för felskrivningar.  

För avtal se: 

Upplåtelseavtal 

Bilaga 1 Särskilda bestämmelser 

Bilaga 2 Karta 

 

Krav Intyg Inlämnat 
intyg 

Båten skall vara i gott och sjövärdigt skick.  
 
Det skall vara utrustat med ett fungerande 
framdrivningsmaskineri för att kunna genomföra 
både kortare och längre turer. 

Fartyg äldre än 10 år ska 
besiktigas minst var 5 år. 
Nyttjanderättshavaren ska 
kunna uppvisa 
besiktningsintyg av 
auktoriserad besiktningsman. 
 
Nyttjanderättshavaren skall 
innan båtens förtöjning vid 
kajplatsen överlämna intyg på 
att det finns fungerande 
framdrivningsmaskineri  

 

Båten skall uppfylla transportstyrelsens krav på 
fritidsbåtar och skall vara infört i transportstyrelsens 
register. 
 
Båten skall vara försett med fast, anbragt och väl 
synligt namn som överensstämmer med det 
registrerade namnet. 

Nyttjanderättshavaren skall 
innan båtens förtöjning vid 
kajplatsen överlämna kopior av 
samtliga 
registreringshandlingar till 
Upplåtaren. 

 

Båten får maximalt ha en höjd, bredd och längd 
enligt avtal. 

Ska stå i registerhandlingarna  

Båten skall följa samtliga miljökrav för Mälaren 
avseende exempelvis bottenfärg, glykol med mera.  
 
För att uppnå en giftfri miljö är kravet för denna 
båtplast att båten inte tidigare får ha varit målad 
med giftig båtbottenfärg alternativt att alla 
kvarvarande färgrester har avlägsnats. Intyg skall 
lämnas till upplåtaren. 

Nyttjanderättshavaren skall 
innan båtens förtöjning vid 
kajplatsen överlämna kopior av 
intyg på att båten endast har 
giftfri båtbottenfärg – 
gränsvärde se Västerås stads 
hemsida. 

 

Krav enligt avtal och gällande lagstiftning ska 
uppfyllas för svartvatten (wc-avloppsvatten) och 
gråvatten (bad-, disk – och tvättvatten)  

Nyttjanderättshavaren skall 
innan båtens förtöjning vid 
kajplatsen överlämna kopior av 
intyg. 
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Nyttjanderättshavaren skall alltid hålla båten 
fullvärdesförsäkrat med allriskförsäkring, täckande 
bland annat brand, stöld, slip- och sjöskada, ansvar 
mot tredje man, bärgning och bortforsling av 
sjunket vrak 
 
Utöver avgiften för den upplåtna båtplatsen 
förbehåller sig upplåtaren rätten att ta ut en 
obligatorisk avgift, inkluderat straffavgift, för 
kostnaden av att fullvärdesförsäkra fartygen enligt 
ovan, om nyttjanderättshavaren inte lämnar in 
bevis på tecknad försäkring. 

Bevis på tecknad försäkring 
skall årligen lämnas till 
Upplåtaren. 

 

Båten skall vara utrustat med erforderligt antal, 
dock minst 2, vid varje tidpunkt fungerande 
brandsläckare varav 1 st. pulversläckare om 
minimum 9 kg samt 1 st. skumsläckare om 
minimum 9 kg. 
 
Båten skall vara utrustat med tillräckligt antal 
brandvarnare. Båten skall ha en brandskyddsplan. 
Brandsläckare och brandlarm med ljud och 
ljussignal skall finnas på däck. 

Nyttjanderättshavaren skall 
innan båtens förtöjning vid 
kajplatsen överlämna 
brandskyddsplan 

 

 

 
  
 

 
Västerås den   Västerås den 

 
 

Upplåtare   Nyttjanderättshavare 
 

Västerås stad,     
Nämnden för idrott och friluftsliv 
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