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§ 4 HAVNEREGLEMENT 
4.1 Havnesjefen sitt ansvarsområde og myndighet 
• Styret ved havnesjefen er øverste myndighet for at havnereglementet følges av 

medlemmene.  
• Retningslinjer gitt av havnesjefen må følges av alle medlemmer.  
• Feil og mangler på eller ved havnen rapporteres til havnesjefen.   
• Havnesjefen er ansvarlig for vedlikehold og dugnad. 
• Havnesjefen kan forlange at båteier skal bruke annen ledig plass dersom uforutsette 

forhold skulle tilsi dette, for eksempel hvis skade i havnen tar tid å utbedre.  
4.2 Forsikring  
• Alle båter med motor skal minimum ha ansvarsforsikring.  
• Dokumentasjon på ansvarsforsikring kan kreves av havnesjefen eller styret. 
4.3 Miljø 
• Lensing av kjemikaler, oljer eller oljeholdig vann er ikke tillatt i havna. 
• Avfall skal ikke kastes i havna eller i havneområdet. 
4.4 Havnene  
• Havnene skal være ryddige. 
• Havnene skal ikke brukes som lagerplass som hindrer fri ferdsel. 
• Det er ikke lov å ha løse gjenstander på ytre havn (flytebryggene). 
• Når båtplassen selges skal alt som ikke tilhører båtplassen være fjernet før salgssummen 

utbetales.  
4.5 Opphold og ferdsel på og ved havnene 
• Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være høyere enn nødvendig av hensyn til 

manøvreringen. Maksimum fart 3 knop.  
• Bading fra utriggere eller båter som ligger fortøyd i havnen er ikke tillatt.  
4.6 Fortøyning og vedlikehold. 
• Båteier plikter å ha sin båt under jevnlig oppsyn.  
• Båteier er ansvarlig for at båten ligger forsvarlig fortøyd slik at det ikke oppstår skade på 

foreningens eller andres eiendeler / båter.  
• Vedlikehold og fornyelse av båtens fortøyninger er båteiers ansvar. 
• Båten skal ha nødvendige fendere og minimum 4 elastiske fortøyninger riktig 

dimensjonert for båten. Dette gjelder spesielt ute på ytre havn (flytebryggen) 
• Sjakler og andre festeanordninger som festes til utriggerne skal være i rustfritt eller 

galvanisert stål. Kauser kan, i tillegg til rustfritt stål, være i PVC eller lignede materiale. 
• Bildekk regnes ikke som fender og tillates ikke brukt.  
• Tau eller andre materialer som holder på fuktigheten og som brukes til fendere er ikke 

tillatt surret rundt utriggerne. Det er kun tillatt med enkle plastikk fendere eller fendere i 
metervis som festes med strips rundt utriggeren.  

• Båten som ikke er selvlensene skal lenses jevnlig for vann.   
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4.7 Slepejoller og mindre båter 
• Slepejoller og mindre båter må ligge innenfor egen båtplass, og slik at den ikke er til 

hinder for naboplassene.  Innenfor egen båtplass er definert mellom senter utriggere. 
• Båter må ikke ligge i opplag på badeplass i tidsrommet mellom 1. mai til 1. oktober. 
4.8 Vann og strøm 
• Vannslanger skal henges på plass etter bruk. 
• Elektriske kabler må være i forskriftsmessig stand og ikke lengre enn de krav som stilles. 
• Stikkontakter som brukes i strømboksene må ikke være større enn at lokket på 

strømboksen kan lukkes. 
4.8 Dugnad 
• Alle medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta med minimum 5 dugnadstimer 

årlig, etter behov, for nødvendig vedlikehold osv.  
• Om ønskelig så kan man fritas for denne forpliktelsen mot å innbetale en tilleggsavgift. 

Denne avgiften fastsettes hvert år av årsmøtet.  
  


