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Havnereglement for Stokmarknes båtforening
Generelt
Havneanlegget er et fellesanlegg som eies av Stokmarknes Båtforening. Havneanlegget
krever tilsyn og vedlikehold. En forutsetning for at alle skal ha nytte og glede av anlegget
er at alle følger de vedtatte regler, og deltar i det dugnadsarbeidet som blir pålagt. Dette
betyr likevel ikke at medlemmer av helsemessige årsaker skal utelukkes fra å få
kjøpe/eie bryggeplass.

Regler for bruk og ferdsel på fortøyningsbryggene i Stokmarknes Båtforening.
1. Bryggeplass og fortøyning.
1.1 Det er ikke tillatt å fortøye båt med større bredde enn det som fremkommer av
eierbeviset. Klaring mellom båt og utligger eller nabobåt skal være tilstrekkelig til at
skader ikke kan oppstå.
1.2 Avvik fra pkt. 1.1 kan tillates dersom det foreligger avtale om dette med eier av
naboplass, og det ikke kommer i konflikt med pkt. 1.1, annet ledd.
1.3 Båten skal være forsvarlig fortøyd og avfendret. Det skal benyttes fortøyningtau
av god kvalitet. Fortøyningstau skal utstyres med strekkavlastere og strammet opp.
Båten skal ikke kunne bevege seg mere enn det strekkavlasterne tillater.
1.4 Båter skal være slik fortøyd at baug eller baugspyd o.l. ikke kommer inn over
hovedbrygga.
1.5 Alle båter i havna som er registreringspliktige skal ha registreringsnummer.
1.6 Det er ikke tillatt å foreta forandring på selve bryggene og utliggerfestene, så
som feste av innretninger, boring og skruing i treverk eller beslagene. Derimot kan
en viss slik aktivitet tillates på utliggere utenfor bryggefeste, såfremt begge båteiere
er enig om det.
1.7 Det skal brukes akterfortøyning, og den skal være festet til bunnsloget etter
forskriftene. Alle båter, uten unntak av størrelse skal bruke akterfortøyning som er
festet til bunnsloget etter forskriftene. Dersom en båteier ikke har eller ikke bruker
akterfortøyning skal tilsynsmannen for brygga gi vedkommende båteier beskjed om
denne plikten og at forholdet må bringes i orden snarest. Om nødvendig kan
foreningen få dette gjort for båteiers regning. Havnereglement vedtatt på årsmøte
15.3.2007 sist endret/Revidert - Årsmøte 15.03.2012
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2. Skader
2.1 Enhver skade som oppdages skal straks varsles til havnesjefen.
2.2 Dersom brygge, utligger eller andre deler av anlegget blir påført skade, skal den
som forårsaker skaden straks sørge for at skaden blir utbedret og selv bekoste dette.
Ved skade av betydelig omfang skal tilsynsmann eller havnesjef varsles umiddelbart.
2.3 Påføres det skader på andre båter skal eieren varsles umiddelbart. Dersom
eieren ikke kan kontaktes skal havnesjef varsles.
2.4 Alle båter i havna skal være ansvarsforsikret.
3. Bruk og vedlikehold
3.1 Det er ikke tillatt å oppbevare søppel av noe slag i havneområdet.
3.2 Det er forbudt å tømme fiskeavfall eller foreta sløying som går over ripa inne i
havneområdet. Jfr. Lov om havnevesenet.
3.3 Det er ikke tillatt å oppbevare eller lagre private eiendeler på bryggeområdet,
ved eller i redskapsboden, eller på parkeringsplassen.
3.4 Oppstillingsplass for båter kan bare benyttes av medlemmer som er eier av
båtplass i båthavna. Oppstilling av båt tillates kun for vedlikehold eller midlertidig
opplag. Ved oppstilling av båter større enn 16 ft. eller 200 kg skal havnesjefen
kontaktes for å få anvist plass. Det skal ikke lagres båter i lengre tid enn 8 mnd. uten
tillatelse fra styret. Registreringspliktige båter som settes på oppstillingsplassen skal
ha registreringsnummer.
3.5 Det skal vises aktsomhet ved maling, sliping m.m. Dersom slike aktiviteter kan
påføre ulemper, eller skade på andre båter, skal dette foregå ved gjestebrygge eller
på opplagsplass. Gjestebåter har fortrinnsrett ved gjestebrygga fremfor
vedlikeholdsarbeid på båter.
3.6 Eier av båtplass har dugnadsplikt. Dersom dugnadsplikten ikke blir oppfylt, kan
styret bestemme at plikten i stedet oppfylles mot betaling.
3.7 Om vinteren er det pliktig snørydding i henhold til oppsatte lister. Ved utleie er
det utleier som har plikt å informere leietaker om plikt til snørydding. Den som har
ansvar for snørydding må selv sørge for stedfortreder ved fravær, eller dersom det
av andre grunner blir nødvendig.
3.8 Porten bør til enhver tid holdes låst. Bryggen må under ingen omstendighet
forlates med ulåst port.
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3.9 Farten i indre havneområdet skal være maks. 3 knop.
4. 4. Fremleie og salg
4.1 Framleie av båtplass er tillatt i henhold til vedtektens paragraf 4. Framleie skal
meddeles styret skriftlig.
4.2 Salg av båtplass skal meddeles båtforeningens styre på fastsatt skjema og i
henhold til vedtektenes § 4. Det skal utstedes nytt eierbevis til kjøper.

