
Havnereglement for Skånevik Båtforening
                                          Revidert etter årsmøtet 2018

1. Mot innskudd kan det bare disponeres kun 1 (en) fast båtplass pr. medlemskap. 
Båtplassen kan bare benyttes til medlemmets fritidsbåt, ikke til utleie eller 
annen næringsvirksomhet. Dette gjelder også båter i korttidsleie                        
Innskuddet tilbakebetales ved skriftlig oppsigelse av båtplassen.                          

2. Innskudd: Båtlengde inntil 5,50 m: kr. 15.000,-
       Båtlengde inntil 7,00 m: kr. 18.000,-
       Båtlengde inntil 9,00 m: kr. 24.000,- 

Ved evnt. overgang til lengre båt må leier betale det aktuelle mellomlegget 
mellom gammel og ny kategori for innskudd. Båtplassavgift:Avgift pr. cm. som 
fastsettes av årsmøtet, måles fra senter på gangbar utrigger til senter på 
fortøyningsbom.Båter ved kai betaler for båtbredde + 60 cm for fenderplass.

3. Leieren må innta anvist plass. SBF kan, dersom behovet er til stede, bytte om 
på båtplassene slik at leieren kan få tilvist annen båtplassering enn den 
opprinnelige. Leieren disponerer kun den tilviste plassen.

4. Ved justering eller behov for annen båtplass enn den som for tiden disponeres, 
ved overgang til større eller mindre båt, skal havneformannen etter avtale, 
eventuelt styret etter søknad, godkjenne og tilvise ny plassering, dersom dette 
er påkrevd og mulig.

5. I perioder hvor båteier ikke selv benytter tilvist båtplass kan han eller SBF, bare 
etter avtale med havneformannen la annet medlem leie plassen. Avgiften kreves 
inn av båtforeningen. Det er SBF som eier plassene. Båteierne disponerer 
plassene. Plassleier som ikke, på årsbasis, har hatt egen båt i plassen de siste 
3 årene, blir løst fra leieforholdet. Innskudd tilbakebetales. Det skal til en hver 
tid betales for båter som ligger i Havn, på sjø eller på land.

6. Alle båter i Havn både på sjø og land, skal ha ansvarsforsikring 
Forsikringsbevis sendes SBF før båt legges i Havn.

7. Ved bruk av strøm om bord er båteieren ansvarlig for all bruk av strøm. Utstyret 
om bord og landtilkobling må være forskriftsmessig godkjent til slikt bruk

8. Båtene skal være skikkelig fortøyd og være utstyrt med minst 2 fendere på hver 
side. Ingen båter skal være fortøyd slik at det kan påføres ulempe eller skade 
på andre båter, brygger, leidere eller annet. Etter landsetting skal fortøyningene 
fjernes. Når vannet i Havn er stengt for vinteren, må det innhentes tillatelse fra 
havneformannen for å få det åpnet igjen.

9. Innen 15. juni skal alle båtene være fjernet fra opplagsplassen. I spesielle 
tilfeller kan det søkes dispensasjon. Er båten ikke fjernet, eller dispensasjon 
gitt, kommer den forpliktende avtalen i søknadsskjemaet til anvendelse.

10.  Parkeringsplassen i Havn skal kun benyttes til parkering av biler og til    
vinteropplag av båter og båthengere.

11. Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Bukker og dekningsmateriale kan   
eventuelt lagres på anvist sted. Havnekomiteen kan forlange bukker av samme 
type.

12.  Det er strengt forbudt å tømme eller pumpe oljeholdig vann, bensin ellere disel 
i havneområdet. Oljerester, bensin,diesel, gamle diesel- olje- og bensinfiltre må 
bringes til godkjente deponier og ikke plasseres i Havn. Brudd på disse 
bestemmelsene kan medføre bøter for SBF og båteier.                                             
Sløying av fisk må heller ikke forekomme i havneområdet.

13.Båtplassavgiften betales uoppfordret innen forfall. Er avgiften ikke betalt i rett 
tid, varsles båteieren i rekommandert brev og gis 14 dagers frist til å ordne 
forholdet. Er forholdene ikke ordnet innen fristens utløp, eller avtale ikke gjort 
med SBF, anses båtplassen som oppsagt.

14.Skånevik Båtforening påtar seg ikke ansvar ved bruk av båtplasser                       
eller utstyr i Havn.

15.  Båteiere skal rette seg etter gjeldende havnereglement.
16.  Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning fra Havn. Erklæringen i 

søknadsskjemaet angående overholdelse av foreningens lover, vedtekter og 
reglement kommer til anvendelse dersom disse brytes. Havneformannen vil, 
etter fullmakt fra foreningens styre, foreta salg/kondemnering etter utløpet av 
lovbestemt tidsfrist.


