
 MALMQVIST BÅTVARV AB 
 Tynningövägen 181, 185 92  VAXHOLM 
 Telefon:  08-541 395 60 / Fax: 08-541 393 03, Mobil: 0708/13 95 60 
 E-post adress: malmqvistbatvarv@sjoservice.se 
 
 
      AVTAL 
 
mellan Malmqvist Båtvarv AB (org.nr. 556685-9558), nedan kallat Varvet, och 

___________________________________________  (namn) 

___________________________________________  (personnummer) 

___________________________________________  (adress) 

___________________________________________  (telefon mobil / alternativ telefon) 

___________________________________________  (e-postadress) 
nedan kallad Båtägaren 
 
1. Båtägaren är rättmätig ägare till båt enligt följande specifikation: 

 _________________________  Namn 

 _________________________  Reg.nr. 
 
 Motorbåt Segelbåt    Annat   Stryk ej tillämpligt. 

 _________________________  Fabrikat/tillverkare 

 _________________________  Tillverkningsnummer  

 _________________________  Längd ö a inkl badstege/motor/peke x Bredd 

 _________________________  Djupgående 

 _________________________  Vikt 

 _________________________  Motor/Motorer (antal) 

 _________________________  Fabrikat 

 _________________________  Tillverkningsnummer 

 _________________________  Motorstyrka 

 _________________________ 
 Utombords/Inombords   Stryk ej tillämpligt. 

 _________________________  Försäkringsbolag 

 _________________________  Försäkringsnummer 
 nedan kallad Båten 
 
2. Parterna avtalar härmed följande avseende Båten. 

3. Varvet upplåter härmed följande avseende Båten. 

 

3.1 Båtplats på land i och för vinterförvaring 

 Inomhus   (   ) 
 Utomhus utan täckning (   )              Sätt kryss för önskad förvaring 
 Utomhus med täckning (   ) 

 Från och med vintersäsongen __________1      (Vinterplats) 

till kostnad enligt prislista för angiven säsong; (Vinterhyra); vid förlängning enligt p. 9, nedan, kan 
prisökningar bli aktuella. 

 

                                                 
1  Med vintersäsong avses här och i det följande tiden 1/9 – 31/5 (Vintersäsong). 
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3.2 Båtplats vid Varvet 

 Kajplats nr __________    

 Från och med sommarsäsongen __________1  (Sommarplats) 

till kostnad enligt prislista för angiven säsong; (Sommarhyra); vid förlängning enligt p. 9, nedan, 
kan prisökningar bli aktuella. 

 
 Anmärkning2: Notera att parterna kan avtala antingen upplåtelse enligt p. 3.1 och/eller p. 3.2. Om 

bara ett alternativ avtalas strykes det icke aktuella. 
 
3.3 Parterna avtalar härmed att inlämning i och för upptagning och sjösättning med i förekommande 
 fall av- respektive påmastning skall äga rum vid tidpunkter som närmare avtalas enligt p. 5.1,  
 nedan, under veckorna 14 – 22 respektive 36 – 44, dock med reservation för isläget. 

4. Vår- och/eller vinterutrustningsarbeten enligt separat arbetsorder och debitering i löpande räkning. 
  

5.1 Varvet skall tillhandahålla avtalad båtplats enligt p. 3, ovan, och skall utföra överenskomna 
arbeten enligt p. 4, ovan, på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Varvet skall i samråd med Båtäga-
ren i god tid överenskomma med Båtägaren om inlämning i och för upptagning respektive sjösätt-
ning av Båten inom de i p. 3.3 angivna kalenderveckorna enligt separat utskick inför upptagning 
och sjösättning. 

5.2 Sommarplatsen får Båtägaren endast disponera för Båten under Sommarsäsongen. Eventu- 
 ell avvikelse från detta villkor skall avfattas skriftligen mellan parterna före det att avvikel- 
 se sätts i verket. Bryter Båtägaren mot dessa villkor är Båtägaren skyldig att mot faktura  
 från Varvet erlägga dubbel Sommarhyra såsom normerad ersättning för överutnyttjande av  
 Sommarplatsen, oberoende omfattningen av överutnyttjandet. 

5.3 Vinterplatsen får Båtägaren endast disponera för Båten under Vintersäsongen. Eventuell  
 avvikelse från detta villkor skall avfattas skriftligen mellan parterna före det att avvikelse 
 sätts i verket. Bryter Båtägaren mot dessa villkor är Båtägaren skyldig att mot faktura från 
 Varvet erlägga dubbel Vinterhyra såsom normerad ersättning för överutnyttjande av Vin- 
 terplatsen, oberoende omfattningen av överutnyttjandet. 

5.4 Båtägaren är - med Varvets fulla friskrivning - fullt ansvarig för sådant arbete och sådana  
 personer som må komma att utföra arbete å eller eljest besöka Båten eller vistas på Varvet 
 under giltighetstiden för detta avtal. Detta ansvar och denna friskrivning gäller även s k  
 tredjemansansvar. Utförandet av sådant arbete skall ske i samråd med Varvet och skall ut- 
 föras på sådant sätt att det icke påverkar på Varvets övriga verksamhet eller tredje man.  

5.5 Båtägaren ansvarar för och skall bekosta kostnaden för hanteringen av sådant gods som 
 faller under Miljöbalken med därtill hörande författningar. 

5.6 Båtägaren äger inte ändra eller påverka Båtens uppställning under vinterförvaringen utan 
 Varvets uttryckliga/skriftliga godkännande. Sådant godkännande skall ha lämnats 
 innan ändringen eller påverkan igångsättes. 

6.1 Båtägaren förbinder sig att tillse att Båten 

 - är tydligt märkt med Båtägarens namn och telefonnummer samt - i förekommande 
  fall - registreringsnummer  

 - är försedd med väl fungerande och helt fylld brandsläckare 

 - är fullvärdeförsäkrad mot brand, stöld, slip- och sjöskada 

 - är försäkrad för ansvar för skada på tredje man och Varvet 

                                                 
1  Med sommarsäsong avses här och i det följande tiden 1/4 - 31/10 (Sommarsäsong); dock med reservation för 
isläget. 
2  Anmärkningar är endast införda för att underlätta användningen av avtalet. De saknar juridisk relevans. 
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 - är förtöjd på ändamålsenligt och säkert sätt. 

 -  vid behov öses (töms på vatten) vid sommarplats 

 - inför vinterupptagning är tömd på tampar, dyner, fendrar mm 

 

6.2 Båtägaren ansvarar själv för presenning och övrigt material vid egen teckning. 
samt att allt täckningsmaterial avlägsnas innan sjösättning 

6.3 Båtägaren förbinder sig att iaktta sådana ordningsföreskrifter beträffande Varvet och den 
 verksamhet som omfattas av detta avtal som Varvet må meddela från tid till annan. 

7. Beträffande sak- och personskada gäller Skadeståndslagen (SFS 1972:207). 

8.1 Det åligger Båtägaren att inom i av Varvet utfärdade fakturor angivna förfallotider erlägga 
 betalning. 

8.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta å obetalt belopp från och med förfallodagen 
 till dess full betalning erlagts med vid varje tidpunkt gällande svensk referensränta plus  
 8 % p.a. 

8.3 Är Båten övergiven och har Båtägaren inte avhörts under en tid av ett år från Sommar-  
 respektive Vintersäsongens slut får Varvet försälja Båten på det sätt som föreskrives i lag 
 under förutsättning  

 att Båtägaren häftar i skuld till Varvet enligt fakturor som inte är föremål för rättslig 
  prövning, 

 att Båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress anmanas att betala 
  skulden och upplyses om att Båten annars kommer att säljas efter tre månader från ett 

  datum i brevet, och 

 att nyssnämnda tid löpt ut. 

 För försäljningen gäller reglerna i Handelsbalken kap. 10 § 2.  

 8.4 Båtägaren äger icke utan Varvets skriftliga medgivande överlåta eller upplåta Båtplatsen  
 eller detta avtal. Ej heller äger Båtägaren rätt att utbjuda Båten till försäljning från Varvet utan  

varvets vetskap 
 

9. Detta avtal gäller från dagen från dess undertecknande till utgången av ovan angiven Sommar 
och/eller Vintersäsong. Säges inte avtalet upp skriftligen eller via e-post av någondera 
parten senast den 1 april avseende kommande Sommarsäsong och senast den 1 september för 

 kommande Vintersäsong förlängs avtalet med en säsong i taget, dvs med Sommarsäsong 
 respektive Vintersäsong, varvid Varvet äger rätt att debitera och fakturera Båtägaren 50 % av 
 aktuell Vinter- eller Sommarhyra. 

10. För detta avtal gäller svensk rätt. Rätt forum i första instans är Södra Roslags Tingsrätt eller  
 den tingsrätt som må träda i dess ställe. 
  
  

Tynningö _______________  

 

 Malmqvist Båtvarv AB    Båtägaren 

 
 
 ______________________   _______________________ 
 
 Namnförtydligande    Namnförtydligande 

   
  
 
 
© 2008 Malmqvist Båtvarv AB 
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