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Villkor för nyttjande av Hammarby pumpstation
1. Stockholms Hamnar upplåter nyttjanderätt för

8. Innehavaren svarar själv, enligt ovanstående stycke,

Rederi/Kund ”Innehavaren” till Hammarby pumpstat-

för anslutning till Pumpstationen och för att anslut-

ion ”Pumpstationen”. Nyttjanderätten består i att

ningen till Pumpstationen utförs fackmannamässigt och

Innehavaren lämnar svart- & gråvatten, utan mätning,

enligt Stockholms Hamnars anvisningar.

enligt de villkor som anges nedan.
9. Innehavaren ska ersätta samtliga kostnader för skada
2. Innehavaren har inte ensamrätt till Pumpstationen.

eller driftstörning som Innehavaren åsamkat Stock-

Innehavaren förbinder sig att följa de anvisningar och

holms Hamnar eller tredje man. Stockholms Hamnar

instruktioner som Stockholms Hamnar lämnar beträf-

ska hållas skadeslös i ovanstående situationer. Stock-

fande Pumpstationen samt hur denna ska hanteras vid

holms Hamnar har rätt att åtgärda skada eller fel, som

nyttjandet.

Innehavaren orsakat på Pumpstationen, på Innehavarens bekostnad.

3. Innehavaren är skyldig att rätta sig efter gällande
lagar, förordningar, hamnordning, myndighets-

10. Stockholms Hamnar ansvarar endast för Pumpstat-

föreskrifter och myndighetsbeslut, driftsföreskrifter i

ionen i sig.

tillämpliga delar och de anvisningar som lämnas av
Stockholms Hamnar. Vidare ska Innehavaren vid

11. Stockholms Hamnar varken ansluter (eller installe-

nyttjande av Pumpstationen iaktta den aktsamhet som

rar) Innehavarens fartyg till Pumpstationen och tar inte

kan krävas med hänsyn till omständigheterna.

heller på något annat sätt ansvar för Innehavarens
nyttjande av Pumpstationen.

4. Innehavaren försäkrar och förbinder sig att endast
svart- & gråvatten lämnas till Pumpstationen.

12. Innehavaren svarar själv för anslutning till Pumpstationen samt för samtliga kostnader härför. Vidare

5. Innehavaren ansvarar strikt för alla slags skador, även

svarar Innehavaren för att anslutningen till Pumpstat-

mot tredje man, som kan uppstå till följd av till Pump-

ionen utförs fackmannamässigt och enligt Stockholms

stationen avlämnat svart- & gråvatten.

Hamnars anvisningar.

6. Innehavaren ska själv tillse och ansvara för att farty-

13. Pumpstationen får endast nyttjas för Innehavarens

get och annan utrustning denne använder är anpassade

egen verksamhet. Innehavaren får vid anslutning,

för nyttjande av Pumpstationen. Stockholms Hamnar

nyttjande eller i övrigt inte orsaka skada på Pumpstat-

ska hållas skadeslös i ovanstående situationer.

ionen eller annan egendom som Stockholms Hamnar,
eller annan, råder över.

7. Innehavaren har strikt ansvar, även i förhållande till
tredje man, för personskada, sakskada, följdskada eller

14. Innehavaren ska ersätta Stockholms Hamnar all

all annan slags skada som Innehavaren brukande av

skada och alla kostnader som uppkommer till följd av

Pumpstationen kan vålla. Strikt ansvar för Innehavaren

att Innehavaren eftersatt sina skyldigheter enligt ovan

gäller även vid driftstörningar som orsakats av Inneha-

stycke.

varen.

