Badhytter på kommunal mark
Ägande/överlåtelsevillkor

Endast mantalsskriven person eller person som är ägare till fastighet inom kommunen, bebyggd eller obebyggd, äger
rätt att inneha badhytt placerad på kommunal mark. Om ägaren flyttar eller inte längre äger fastighet i kommunen ska
detta inom en månad meddelas till kommunen. Ägaren har möjlighet att överlåta badhytten eller forsla bort den.
Utökning av antalet badhytter är inte tillåtet enligt Länsstyrelsen.
Ägarbyte eller adressändring anmäls skriftligt till Vellinge kommun, 235 81 Vellinge. Ange hyttnummer, nya ägarens
namn, adress och personnummer. Överlåtelsen ska vara undertecknad av ägaren. Om badhytten har flera ägare ska
samtliga underteckna överlåtelsen. Du hittar blankett för överlåtelse på Vellinge.se (sök: badhytter kommunal mark)

Avgift

Badhyttsavgiften fastställs av kommunfullmäktige och avser rätt att inneha badhytt på kommunal mark och på anvisad
plats. För år 2021 är avgiften 2 081 kr. Avgiften är inte momsbelagd.

Debitering

Debitering sker i månadsskiftet april–maj. Frågor gällande detta, kontakta Serkon på telefon 040-42 53 23.

Nummerskyltar

Badhytten ska vara försedd med tydlig (ej övermålad) nummerskylt. Om badhytten saknar eller är i behov av ny
nummerskylt kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00 för att få en ny skylt utan kostnad.

Flytt av badhytt

Flytt av badhytt till annan plats medges endast i undantagsfall och om särskilda skäl föreligger. Flytt medges endast
inom samma område och medger ej utökning av området.
Tillstånd enligt plan- och bygglagen ska alltid sökas skriftligen hos Vellinge kommun, miljö- och byggnadsavdelningen,
235 81 Vellinge. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken ska sökas.

Underhåll

Badhytt ska underhållas väl och hållas fri från sand så att den kan brukas. Frigrävning av badhytt får endast ske
manuellt. Skulle sandvandring eller flygsand förhindra användning av badhytt på anvisad plats, har förutsättningen för
upplåtelsen upphört. Ägaren ska ombesörja att uppsägning av platsen sker och att badhytten tas bort.
Vid underhåll av badhytt ska överblivet virke och material från reparation forslas bort. Avfallet får inte deponeras vid
de kommunala sopsäcksställen som är avsedda för strandrenhållningen.
Information om badhytternas utseende och mått på respektive strand finns på Vellinge.se eller kan beställas hos
Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.

Uppsägning av badhyttsplats

Uppsägning ska vara skriftlig och sändas till Vellinge kommun, 235 81 Vellinge.

