Lysekils Kommun
Småbåtsavdelningen
453 80 LYSEKIL
Tel 0523-61 30 09 eller 61 30 10
smabatshamnen@lysekil.se

Anmälningsblankett för båtplatskö/byte

Anmälan till båtplatskön görs till Småbåtsavdelningen med undertecknad blankett. Regler och taxor finns på
www.lysekil.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/batplatser-batupplag-och-gasthamnar.html

Nyregistreringsavgift
350 kr inkl moms
Årsavgift:
250 kr inkl moms
Taxa enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-12-19, §1
Har avgiften ej betalats vid förfallodag stryks sökanden ur båtplatskö vid detta datum.
Svarstalongen som medföljer den årliga köfakturan, ska fyllas i och sändas tillbaka till Småbåtshamnen varje år.
Om svarstalongen uteblir behandlas ej din ansökan vid tilldelningen av båtplatser.

Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:
Postnummer:

Ort:

Personnummer:

E-postadress:

Telefon bostad (inkl riktn):

Telefon arbete (inkl riktnr):

 Kommunmedlem - folkbokförd i kommunen

Mobiltelefon:

Fastighetsbeteckning (fylls endast i av Kommunmedlem,
fastighetsägare - ej folkbokförd i kommunen):

 Kommunmedlem, fastighetsägare - ej folkbokförd
 Icke kommunmedlem
Endast kommunmedlemmar kan erhålla fast båtplats.
Medlem av kommun är den person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad
för kommunalskatt där. I första hand fördelas fasta båtplatser till folkbokförda i kommunen, i andra hand till
fastighetsägare som ej är folkbokförda i kommunen. Icke kommunmedlemmar kan erbjudas låneplats.

Jag önskar byta båtplats
Vill byta från hamn & båtplatsnr:

Särskilda önskemål (t.ex. brygga):

Jag önskar plats för följande båt:
Båtens längd, meter:

Båtens bredd, meter:

Ev namn:

Märke:

Eka 

Båtens djup, meter:

Båtens vikt, ton:
Material:

Motorbåt 

Segelbåt 

Innehar giltigt försäkringsbevis,
som ska bifogas ansökan 

Rangordna önskemål om hamn med siffror, där förstavalet markeras med
1 sedan 2, 3… osv.
Grötö/Kolholmarna
Valbodalen

Ort & Datum

Havsbadet

Stångholmesund

N:a Hamnen

Långevik

Rixö

Rinkenäs

S:a Grundsund
Gullmarsstrand

Fiskebäckskil

Underskrift (Skriv ut för att underteckna)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter, personnummer, reg.nr. Syftet är att kunna dokumentera till exempel ärenden, avtal, arrenden, fakturera och för att kunna
kontakta dig om vi har frågor. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se.
Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

