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SANDVIGÅ BÅTFORENING
HAVNEREGLEMENT 2016
1.

Betingelse for få tildelt båtplass, er at båten er ansvarsforsikret. Kopi av
forsikringspapiret skal sendes styret før båten anbringes på tildelt plass. Båter plassert
i havnen skal være registrert og forsikret på samme navn som eier/leier av båtplassen.

2.

Båter som er registreringspliktige skal være påført synlig registreringsnummer.

3.

Alle båter på flytebrygger skal fortøyes forsvarlig med minst 4 stramme fortøyninger
med gummi strekkavlastere. Ved utilstrekkelig fortøyning kan havnesjefen forlange at
fortøyningene utbedres umiddelbart. Om ikke utbedring skjer etter skriftlig
henvendelse til eier/leier, vil foreningen forestå utbedringen for eier/leiers regning. Et
arbeidsgebyr på kr. 500 vil i tillegg bli påplusset fakturaen.
Det er ikke tillatt å bakke inn i båtplassene på de faste bryggene, d.v.s. molo nord,
molo sør og brygge 4 grunnet utvasking av masse fra undersiden av bryggene. Styret
kan i spesielle tilfeller etter søknad dispensere fra denne regelen
Anbefalte fortøyningstykkelse i henhold til DnV retningslinjer for fritidsbåter:
Båtvekt (deplasement)
Tautykkelse (diameter)
500 kg
8 mm
2000 kg
10 mm
3500 kg
12 mm
6000 kg
14 mm
8000 kg
16 mm
10000 kg
18 mm
12000 kg
20 mm
20000 kg
24 mm
Anbefalt fortøyning av båt mellom utriggere på flytebrygge:
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4.

Fortøyninger, tauverk, garn og fiskeredskaper må ikke anbringes slik at de er til hinder
eller fare for ferdsel på bryggene. Området rundt båten må likeledes holdes fri for
oljesøl og søppel.

5.

På flytebrygger kan det plasseres båter med max. størrelse på 32 fot.
På faste brygger/moloer er max. størrelse satt til 40 fot.
Båter over 25 fot skal ha 30 cm klaring til hver utrigger.
Styret kan etter søknad dispensere fra disse reglene.

6.

Joller skal plasseres på området som er spesielt avsatt til dette.

7.

Av hensyn til beboere i området må båter med mast ikke forlates slik at tauverk slår
mot masten. Nattseiling må ikke forvolde unødig støy.

8.

Båter på land og opplagsmateriell som f.eks. krybber, støtter og båthengere som eies
av medlemmer uten fast plass i havnen, skal fjernes fra opplagsområdet innen 1.mai.
Overskridelse av nevnte dato skal kun skje etter avtale med havnesjefen.
Ved båtopptak og sjøsetting skal opplagsplass/slipp ryddes umiddelbart (samme dag).
Båthengere tilhørende medlemmer med egen båtplass i havnen tillates parkert etter 1.
mai på et særskilt utpekt og avgrenset område.. Plass tildeles i hvert enkelt tilfelle av
havnesjefen. Parkerte hengere skal ha gyldig registreringsnummer i henhold til
kjøretøysforskriftene og være registrert på medlemmets navn og adresse.

9.

Vinteropplag på land må ikke skje tilfeldig, men avtales med havnesjef for anvisning
av opplagsplass.

10.

Bukker og annet materiell til oppstøtting/avstiving av landsatte båter må holdes av
medlemmene selv. Båter i opplag må forsvarlig støttes opp. Havnesjef eller hans
stedfortreder kan beordre ekstra krakker/avstiving av båter umiddelbart hvis disse
ansees å være utilstrekkelig .

11.

Sandvigå Båtforening har ikke ansvar for skader forvoldt på båter eller anlegg under
slipping eller i forbindelse med opptak og sjøsetting.

12.

Styret og havnesjef kan midlertidig omdisponere båteiers plass og foreta intern flytting
av båt i følgende tilfeller:
Ved sikring av brygger og anlegg ved uvær, vintersesong og vedlikehold i båthavn.
Flytting for vintersesong vurderes og avgjøres hvert enkelt år av styret etter
høstopptak.
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13.

Tildelte båtplasser/opplagsplasser kan ikke overdras til andre foruten ved overdragelse
innen familie. Overdragelsen skal da gå rett opp eller ned i familietreet. Ved salg av
båt skal båten flyttes innen 1 (en) måned. Dog kan kjøper etter avtale med havnesjef
og selger få disponere selgers båtplass for en lengre periode (maksimum ut sesongen).

14.

Alle og enhver er pliktige til å yte bistand/melde fra om båter som har slitt seg eller
blitt fulle av vann. Navneliste påført telefonnummer/adresse og nummer på
bryggeplass ajourføres på oppslagstavlen i klubbhuset i båthavnen. Dersom tildelt
båtplass ikke skal disponeres av innehaver skal styret underrettes skriftlig umiddelbart.
Hvis mulig skal da innehaver angi når båtplassen vil bli tatt i bruk igjen.

15.

Båtplass som ikke disponeres aktivt av innehaver kan leies ut gjennom foreningens
styre. Leieinntektene går uavkortet til båtforeningen. Utleie av plasser skjer etter
ansiennitet. Leietaker betaler kontingent for aktivt medlemskap.
Ved eventuell rokkering av båtplasser av ulike årsaker som berører leietakere skal
ansiennitet som leietaker være førende prinsipp.
Passive eiere som ikke har benyttet sin plass på 6 år må akseptere at plassen kan selges
videre av styret i.h.t. pgrf. 16. Varsel om oppsigelse av plassen vil bli gitt etter 5 år.
Dette skal ikke ha tilbakevirkende kraft slik at første effektuering først kan skje i 2021.

16.

Ved salg av båtplass forestår styret salget for medlemmet. Etter oppgjør fra kjøper
mottar selger (medlem) 80 % av kjøpesummen. Resterende 20 % går inn i foreningens
driftsregnskap. Ved omdisponering av båtplasser med samme størrelse, betales intet
mellomlegg. Ved bytting til større eller mindre båtplass, betales/tilbakebetales
differansen mellom dagens pris på plassene. Utbetaling av differanse skjer etter salg.
Pris på båtplass vurderes og eventuelt justeres av styret hvert år før 15. april.
Pris på båtplass skal være basert på dagens kost av båtplass.

17.

Strøm i båthavnen kan leies for 1/1 år (hele år). Strøm kan ikke nyttes permanent uten
at det er søkt skriftlig til styret om dette og skjema for strømavtale er utfylt. Aktive
medlemmer eller leietakere som uten å ha søkt om og fått tillatelse til å knytter seg til
strømnettet, vil bli ilagt et gebyr på kr. 1100. Stipulert forbruk basert på målinger vil i
tillegg bli fakturert bruker.
Pris og forutsetninger for strømabonnement uten tilknyttet måler er oppgitt i
foreningens "Regler for bruk av strøm" som medlemmene plikter å følge.

(rød skrift er endring i h.t. Årsmøtet 23.02.2016)
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Prisliste for Sandvigå Båtforening - se tillegg til Havnereglement for 2016
nedenfor (side 4 og 5).
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Havnereglement for Sandvigå Båtforening 2015
Tillegg - prisliste/diverse satser for 2016:
1. Slipping medlemmer:
2. Slipping passive medlemmer:

kr. 220 første døgn, deretter kr. 100 pr døgn.
kr. 550 første døgn, deretter kr. 220 pr. døgn.

3. Årskontingent aktive medlemmer:
4. Årskontingent aktive leietakere:
5. Årskontingent passive medlemmer:

kr. 1.800
kr. 1.800
kr. 650

OBS! Ved kjøp av båtplass etter 01.08. betales halv medlemskontingent, ref.
Vedtektene punkt 21.
6. Kjøp av jolleplass:
7. Kjøp av båtplass:
8. Salg av båtplass:

kr. 2.200
kr. 12.000 pr. breddemeter (lysåpning)
kr. 12.000 pr. breddemeter - 20%

9. Korttidsleie av båtplass:
10. Årsleie båtplass

kr. 1500 pr. måned (min. leietid 2 mnd.)
kr. 1.560 pr. breddemeter
( f.o.m 01.04. t.o.m 31.03.)

13. Vinteropplag på land, ikke medl14. Vinteropplag i sjø, ikke medl.

kr. 1.100
kr. 1.650 (fra 01.10 til båtutsett)

For andre tidsrom gjelder satsen for korttidsleie.
15. Vaktgebyr

kr. 2750, ref. vedtektenes punkt 22.

16. Strømgebyr

kr. 1100 ved uttak av strøm uten avtale, ref.
Havnereglement punkt 17.

17. Pris på strøm m/avtale uten måler:

Se "Regler for bruk av strøm" punkt 3.

18. Pris på strøm m/avtale og måler:

Bestemmes av styret ut fra årlig gj.snitt
strømpris, p.t. kr. 1,00/kwt.

19. Nøkkel til strømboks

kr. 55, erstatningsnøkkel ved tap kr. 110.

20. Erstatningsnøkkel foreningshus:

kr. 55
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21. Purregebyr faktura

kr. 64

22. Foreningsvimpel:

kr. 55
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