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HAVNEREGLEMENT FOR RØYKSUND BÅTFORENING 

 

§1a. Enhver som søker om båtplass i Røyksund båtforening, må være medlem og er 

forpliktet til å rette seg etter dette reglement og foreningens vedtekter med vedlegg. 

Dersom vedtekter og reglement med vedlegg ikke overholdes, og/eller  båtforeningen 

påføres økonomiske utlegg vil båtforeningen ha rett til å si opp medlemskapet, og ta 

regress i medlemmets tilgodehavende i båtforeningen.  

§1b. Båtforeningens krav til båteier skal gis skriftlig. Alle økonomiske krav må kunne 

dokumenteres. 

 

§2. Alle båter skal være registrert og merket. Alle båter skal minimum være 

ansvarsforsikret. Enhver båteier må sørge for at han tilfredsstiller forsikringsdekning 

utover dette. 

 

§3a. Båtplass tildeles av styret etter ansiennitet innen hver båtplass størrelse. Med 

ansiennitet i denne sammenheng menes den tid en har vært medlem i båtforeningen. 

Båtplassen kan bare benyttes av det medlemmet som disponerer den, og kan ikke 

fremleies/utlånes. Blir båtplassen liggende ubenyttet av medlemmet utover et tidsrom 

på en måned ( gjelder ikke i ferien ) skal foreningen varsles. Foreningen kan disponere 

plassen i perioder hvor den ikke benyttes av medlemmet, og påtar seg ansvar ved 

skade. Egen båtplass, uten båt, er disponibel mot å betale leie inntil 2 år. I dette 

tidsrommet disponerer foreningen ved havnesjef plassen. Medlemmer som ikke 

bruker sine båter eller båtplasser over lengre tid (2 år) kan etter observasjon fra styret 

eller oppsynsmann bli pålagt et forklaringskrav fra styret. I etterkant av samtaler med 

båteier/medlem vil styret ha fullmakt til å vurdere om en skal forlange fjerning av båt 

og oppsigelse av båtplass som ikke er i bruk, basert på at foreningen ikke er tjent med 

å oppbevare ubenyttede båter til medlemmer som ikke er aktive brukere av havnen. 

Ved anskaffelse av evt. ny båt plikter medlemmet å varsle styret/havnesjef minimum 

en mnd. før ankomst. (oppdatert 13.03.2019 etter årsmøte) 

 

§3b. Båtplasser som blir ledige går tilbake til båtforeningen for ny tildeling. Overdragelse av 

båtplassen er ikke tillatt. Båtplassen kan overføres fra foreldre til sønn eller datter, 

vederlagsfritt. 
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§3c. Enhver båteier plikter å mota den båtplassen han/hun blir anvist. Det er opp til styret å 

avgjøre om det er plass til den båt det søkes for. Båteier disponerer fast den plassen 

som tildeles, blir to båteiere enige om å bytte plass, skal dette godkjennes av styret 

§3d. Ved bytte av større/tyngre båt må ny søknad sendes styret. Søknaden må være 

innvilget og evt. ny plass anvist før ankomst i havna. 

§3e Båtens lengde og bredde, må ikke overstige de målene som er beskrevet i denne tabell. Båtens 

lengde kan overskrides i henhold til rettningslinjer gitt skriftlig av bryggeleverandør, om styret 

finner dette forsvarlig med hensyn til f.eks. skjevlast av flytebrygge. 

Bredde C-C Type Plass Maks. Båtbredde Bomlengde Maks. Båtlengde 

2,5m Fortøyning x 2 2,1 6m 7,2m 

3,0m Fortøyning-GB 2,4 7m 8,4m 

3,5m Fortøyning-GB 2,9 8m 9,6m 

4,0m Fortøyning-GB 3,4 10m 12m 

4,5m Fortøyning-GB 3,9 10m 12m 

5,0m Fortøyning-GB 4,4 12m 14,4m 

5,5m Fortøyning-GB 4,7 12m 14,4m 

6,0m Fortøyning-GB 5,2 12m 14,4m 

 

          Ved breddemål C-C som ligger mellom oppgitte verdier går en opp til nærmeste tabellverdi                  

 og trekker differansen på av på maks. Båtbredde. Eks: Båtplassens breddemål C-C = 3,75m. 

 Man går inn i tabell på C-C = 4,0m. Maks båtbredde blir da: 3,4m - 0,25m = 3,15m Maks 

 båtbredde blir da 3,15m. 

§4a. Båtene skal være skikkelig fortøyd med minst 2 gode fortøyninger for og akter med 

strekkavlastere etter følgende minstekrav : 

                   Båtstørrelse:                                Tautykkelse: 

                                       Inntil 18 fot                                  Min 12 mm 

                                         19 – 26 fot                                  Min 14 mm 

                                         27 – 31 fot                                  Min 16mm 

  

§4b. Medlemmer plikter å holde foreningens område i akt og ære og ikke la sin båt forfalle 

og/eller bli liggende igjen på opplagsplassen, synke eller på annen måte forvolde 

foreningen ulempe.  

§4c. Ingen båter må være slikt fortøyd at skade eller ulempe påføres andre båter, brygger, 

leidere eller annet utstyr i havna. Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar. 
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§4d. Båtforeningen kan gi pålegg om utbedring eller utskifting av dårlige fortøyninger eller 

fendere. Blir ikke slikt pålegg etterkommet kan båtforeningen utføre dette for båteiers 

regning. 

§4e. Det må ikke forekomme flytende tauverk som kan være sjenerende for andre båter. 

Etter landsetting skal alle fortøyninger fjernes eller henges opp. 

§5. Medlemmer med båtplass i havna har førsterett til plass for opplag på land. Felles 

båtopptak og sjøsetting kunngjøres ved oppslag i oppslagstavle. Båtforeningen 

forlanger bukker/krybber av god kvalitet for å ivareta sikkerheten på opplagsplassen. 

§6a. Det er forbudt å legge joller eller annet utstyr på bryggene og parkeringsplassene. Slikt 

utstyr skal fortrinnsvis lagres på dertil egnet sted, etter nærmere instruks. 

§6b. Innen 15. Mai skal alle båter fjernes fra opplagsplass. I spesielle tilfeller kan det søkes 

dispensasjon til styret. Er ikke båten fjernet eller dispensasjon gitt, kommer den i 

reglementet forpliktende avtale til anvendelse ( §1a ). (Oppdatert 13.03.2019 etter 

årsmøte) 

§6c. Etter sjøsettingen skal opplagsplassen ryddes innen en-1 uke. Hvert enkelt medlem er 

ansvarlig for å rydde og plassere utstyret godt merket med navn og tlf.nr. på anvist 

plass. Tilhengere/båthengere skal fjærnes fra båtforeningen. Blir ikke dette fulgt 

opp/fjernet eller dispensasjon gitt, kommer den i reglementet forpliktende avtale til 

anvendelse(§1a) (Oppdatert 13.03.2019 etter årsmøte) 

§7. Det tildeles strøm uttak for hver båt med måler. Båtforeningen leser av måleren en 

gang i året, og fakturerer båteier for forbruket. Pris på strøm blir fastsatt av årsmøte. 

Ved vinterlaging på land tildeles ved behov nytt punkt med måler, leses av etter 

båtutsett. Det er ikke tillat å kople seg opp på andre uttak en tildelt punkt, uten avtale 

med Havnesjef. Dat skal brukes godkjent kabel for utendørs bruk med jording uten 

skjøt mellom strøpost og båt. Minimum IP44. Bruk av vann til rengjøring og tank-fylling 

inngår i kontingent. (oppdatert 13.03.2019 etter årsmæte) 

§8. Tilgrising av havna og andre båter må ikke forekomme. Med tilgrising menes: oljesøl, 

fiskeslo, tømming av septik, sprøytemaling etc. 

§9.  All ferdsel, opphold på og bruk av bryggene, båtplassen, parkeringsplass eller annet 

utstyr i havna, skjer på eget ansvar utover det som foreningens ansvarsforsikring 

dekker. 

§10.  Er ikke avgift og/eller kontingent betalt, eller andre muntlige pålegg ikke etterkommet, 

etter de retningslinjer årsmøte gir, varsles båteier i rekommandert brev til den 

oppgitte adressen og gis 30 dagers frist fra varslingsdato til å få orden på sitt forhold. 

Er ikke forholdet ordnet ved fristens utløp eller avtale gjort med båtforeningen, anses 

vedkommendes båtplass hos båtforeningen oppsagt med øyeblikkelig virkning. 
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Båtforeningen gis da rett til å fjerne eller få fjernet båten for eiers regning og risiko. Et 

eventuelt økonomisk mellomværende vil bli oppgjort etter §1a. og §1b. i dette 

reglement. 

§11. Hver båteier med plass i havnen er forpliktet til inntil 10 timers dugnad i året. De som 

ikke ønsker, eller ikke kan delta i dette arbeidet, og heller ikke får andre til å utføre sin 

dugnadsplikt, betaler en rimelig sats pr. time for dette. Se vedlegg. 

§12.  Båtplassen kan sies opp av begge parter. Ved avhending av båtplass refunderes 

depositum for utrigger i henhold til innbetalt beløp. Depositum fastsettes i henhold til 

den enhver tid veiledende priser fra Ørsta Marine. (Årsmøtet 2014) Båteier som ønsker 

å si opp sin båtplass, må være inneforstått med at oppgjør først skjer når 

båtforeningen har fått solgt båtplassen og fått oppgjør for denne. Samme prosedyre 

følges hvis båteier blir forvist fra havna pga. brudd på reglementet, vedtekter eller 

manglende betaling. Det forutsettes løpende godt vedlikehold av utriggerne. Mangler 

ved overdragelse blir fratrukket ved oppgjør. Havnesjefen forestår tilstandsvurdering. 

Båteiers lån til båtforeningen, samt depositum for utriggere tilbakebetales når plassen 

er tildelt ny eier, dog senest innen tre - 3 måneder.  

§13a. Utgått. 

§13b. Utgått. 

§14 Endringer av dette reglement kan kun gjøres på ordinært årsmøte. 

 

 

Røyksund September 2017. 

  


