
 

Havneregler: Regler for drift og bruk av 

foreningens brygger og anlegg 

1. ORGANISERING 

1.1 Driftsvedtak 
1.1.1 Båtforeningens styre gjør vedtak om drift og vedlikehold av 
bryggene. 

1.2 Havnekomité 
1.2.1 Havnekomité blir valgt på årsmøtet i tråd med vedtektene. 

1.3 Andre komiteer 
1.3.1 Styret utnevner andre nødvendige komiteer og ledere av disse ved 
behov. 

2. REGLER FOR BRUK AV FORENINGENS BRYGGER OG ANLEGG 

2.1 Medlemskap (forskjellige medlemstyper) 
2.1.1 Båtplasseier må være medlem av Mauseidvåg Båtforening. Det er to 
typer medlemskap. 
2.1.2 A-medlem, medlem som har båtplass og deltar i vakthold og 
dugnad. 
2.1.3 B-medlem, medlem som ikke har båtplass. 

2.2 Strøm og vann 
2.2.1 Vannpostene er ment til vederlagsfri bruk for alle medlemmene i 
foreningen. 
2.2.2 Strømuttak er montert på bryggene og strøm kan kjøpes med bruk 
av chipkort. 
2.2.3 Strøm må betales med kr 2,- pr. forbrukt KWH. 

2.4 Varig opphold i båt ikke tillatt 

2.3 Max. båtstørrelse 
2.3.1 Båter større enn 50 fot kan ikke bruke foreningens brygger uten 
særskilt løyve fra havnesjefen ved styret. 

3. SIKRING – OG ORDENSREGLER 

3.1 Fortøyning og strømtilkobling 



3.1.1 Alle båter skal ha minst 4 strekkavlastere. Det er ikke lov å bruke 
metall i feste mot bryggene. Alt tauverk skal knyttes i pullertene. 
3.1.2 Alle må bruke forsvarlige og tilstrekkelig dimensjonerte 
fortøyninger for å sikre sin egen båt, og anlegget som helhet. 
3.1.3 Ved uvær skal båteier se til at ekstra fortøyning blir lagt ut om 
nødvendig. 
3.1.4 Mesanseil må tas ned og mesanbom svinges inn/opp når båtene 
ligger i bryggene. 
3.1.5 Båtene må ikke plasseres i båtplassene slik at baugspyd/anker o.l. 
stikker inn over gangbrygge. 
3.1.6 Båtens eier må se til at ikke løst tauverk og lignende ”slår” og lager 
støy. 
3.1.7 Det blir henstilt til medlemmene i det de passerer båter, å se etter 
om disse er forsvarlig fortøyd, eller at en eller flere fortøyninger er 
løse/slitt i stykker. Dette betyr ikke at en skal se etter andre sine båter, 
men bare som en hjelp til selvhjelp. I tilfelle problem må en gi styret eller 
havnesjefen melding på telefon. Se varslingsliste på oppslagstavle ved 
bryggene. 
3.1.8 Strømkabler skal minimum være 1,5 mm2 gummikabel med 
merking av betegnelse Ho7RN-F. Kablene skal være uten noen skjøter 
mellom strømuttak og båt. 

3.2 Renhold og avfallshåndtering 

3.2.1 Båteiere må ikke på noen måte skitne til nabobåtene. 
3.2.2 Det er ikke mulighet til å slakte fisk langs bryggene, eller på land. 
Fiskeavfall skal tas med hjem, for å legges i egen avfallsordning. 
3.2.3 Havn, båter og brygger skal holdes rene for fiskeavfall og annet 
søppel bl.a. for å hindre at fugler og dyr griser til anleggene. 
3.3 Ferdsel og transport i havneområdet 
3.3.1 Båteiere skal vise størst mulig aktsomhet ved manøvrering i 
havneområdet. 
3.3.2 Hastighet i og ved havneområdet som skaper sjø, skader havnene 
unødig, og kan være til sjenanse og irritasjon for andre. 

3.4 Lagring av båter og utstyr 

3.4.1 Det er ikke tillatt å bruke parkeringsplassen til plassering av båter. 
3.4.2 Det er ikke tillatt å lagre tilhengere og lignende på 
parkeringsplassen. 

3.5 Ansvar og skader 



3.5.1 Opptrekk, utsetting, transport og opphold av båter i havna, samt all 
ferdsel på området, skjer på båteiers eget ansvar. 
3.5.2 Foreningen tar ikke på seg ansvar ved bruk av båtplasser, eller 
utstyr i havneområdet. 
3.5.3 Den som påfører foreningens brygger, eller andre sine eiendeler, 
innenfor bryggene, skader, plikter å erstatte skadene. 

4. TILDELING, OVERDRAGELSE, BYTTING OG UTLEIE AV BÅTPLASS 

4.1 Tildeling av båtplass 
4.1.1 Båtplasser blir tildelt etter ansiennitet når det er ledige plasser i 
anlegget. 
4.1.2 Hvert medlemskap gjelder 1 båtplass. Er det ønske om flere 
båtplasser, må nytt medlemskap tegnes og ansiennitet blir gitt som nytt 
medlem. 
4.1.3 Nye medlemmer blir satt på venteliste og blir prioritert etter 
ansiennitet til ledig plass, etter hvert som noe blir ledig. 
4.1.4 Medlemmer som ikke aksepterer tilbudt plass, blir stående på sin 
plass på ventelisten. 

4.2 Overdragelse av båtplass 

4.2.1 Foreningen har disposisjonsrett til ledige båtplasser. Båtplasser 
som skal avhendes skal gå gjennom foreningen. 
4.2.2 Pkt. 4.2.1 gjelder ikke ved overdragelse fra foreldre til barn eller 
omvendt. Likeens arv fra båtplasseier. 
4.2.3 Alle overdragelser skal meldes skriftlig til styret, der tidligere og ny 
eiers navn skal være opplyst, samt båtens registreringsnummer. 
4.2.4 Dersom båtplassen ikke blir brukt eller blir utleid i en periode på 5 
år, kan styret føre båtplassen tilbake til foreningen. Båtplassen blir 
godtgjort i slike tilfeller med gjeldende pris ved tidspunktet for 
tilbakeføringen. 
4.2.5 Et gebyr på kr. 1000,- tilfalles foreningen ved eierskifte. Dette skal 
betales av ny eier. 
4.2.6 Gjenkjøpspris er kjøpspris indeksregulert etter konsumprisindeks. 
4.2.7 Pris på båtplassene er basert på følgende: 
– Båtplassens bredde, senter-senter utriggere 
– Type utriggere (en standard båtplass har en gangbar- og en 
fortøyningsutrigger) 
– Lengde på utriggere (standard er inntil 8 meter lang) 
Se gjeldende prisliste. 
4.2.8 Ved eierskifte vil selger få oppgjør etter at ny eier har betalt for 



plassen. 
4.2.9 Ved salg brukes siste oppdaterte konsumprisindeks. 

4.3 Bytting av båtplass 

4.3.1 Båtplasseiere som ønsker å bytte plass, blir satt på «bytteliste» og 
blir gitt førsteretten til ledig plass. 

(Dette gjelder ikke de som er omtalt i Havnereglene, kapittel 4.2.1 og 
4.2.2). 

4.4 Utleie av båtplass 

4.4.1 Foreningen, ved havnesjefen, kan i samarbeid med båtplasseier leie 
ut båtplassen dersom denne i en lengre periode ikke skal brukes av 
båtplasseier. 
4.4.2 Det er ikke mulighet å leie ut båtplasser på egen hånd. All utleie skal 
skje i samarbeid med havnesjefen, og foreningens leiekontrakt skal 
benyttes. 
4.4.3 Utleie skal skje til den som er medlem, har lengst ansiennitet og er 
uten båtplass. 
4.4.4 Plassen skal leies ut til den pris foreningen har fastsatt for 
inneværende år. Dette beløp tilfalles båtplasseier. 
4.4.5 Leietaker skal følge alle vedtekter og regler på samme måte som 
ordinære båtplasseiere i foreningen. 
4.4.6 Ved salg av båtplassen i løpet av leieperioden, opphører 
leieforholdet i samsvar til kontrakt. 

5. VEDLIKEHOLD OG VAKTHOLD 

5.1 Vedlikehold av egen båtplass 

5.1.1 Hver båtplasseier må selv sørge for mindre vedlikehold av egen 
bryggeplass, her medregnet fjerning av groe, tang og tare. 
5.1.2 Dersom det skulle oppstå feil eller mangler ved båtplassen som den 
enkelte ikke selv kan ordne, skal havnesjef kontaktes. 

5.2 Vedlikehold av fellesanlegg 

5.2.1 Vedlikehold av foreningens eiendeler blir organisert av 
havnekomiteen i samråd med styret. 
5.2.2 Båtplasseier skal rette seg etter pålegg og tilvisinger fra 
havnekomiteen, og må delta i dugnad/vedlikeholdsarbeid. 
5.2.3 Hvert A-medlem må stille med inntil 6 «gratis» dugnadstimer pr. år. 



5.2.4 Medlemmer kan leie inn en vikar for seg selv, etter avtale med 
havnekomiteen. 
5.2.5 Medlem i foreningen som ikke møter opp ved innkalling til dugnad, 
eller som ikke stiller vikar blir krevd med kr. 200,- pr. time så lenge 
dugnadsarbeidet varer. Maks kr. 1200,- pr. år. 
5.2.6 A-medlem må også delta i inntil en vakt-/tilsynsuke pr. år. 
5.2.7 Havnesjef er ansvarlig for at det blir ført timeliste over frammøte 
ved dugnad. 

6. ANDRE FORHOLD 

6.1 Merking/ identifisering av båter 
6.1.1 Båtene som ligger ved bryggene skal kunne identifiseres med 
registreringsnummer eller navn. 
6.1.2 Alle båter som ligger i anlegget bør ha ansvarsforsikring. 
6.1.3 Bilde fra ene siden av båten skal være tilgjengelig for foreningen, 
for å lette identifiseringen. 
Havnesjefen har ansvar for registeret over de båtene som har fast plass 
ved bryggene. 
6.1.4 Båtplassen skal bare benyttes til den båten som medlemmet eier, 
eller disponerer/leier. 
6.1.5 Fremmede båter, eller båter med manglende merking som blir 
fortøyd i medlemsplasser, blir sjekket med båtplasseier og eventuelt 
bortvist. 

6.2 Regelbrudd/ konsekvenser/tvister 

6.2.1 Den som ikke retter seg etter disse reglene, eller som ikke følger 
pålegg/tilvisinger gitt med hjemmel i reglene, kan etter vedtak i styret 
miste retten til plass ved bryggene, og bli utløst etter gjeldende satser 
når plassen blir solgt. 
6.2.2 Tvisteinstans båtplasseier/medlemmer i mellom, er foreningens 
styre. 

6.3 Kontrakt og aksept av regelverket 

6.3.1 Ved kjøp av båtplass må medlemmer skrive under på kontrakt og at 
vedtekter og havneregler aksepteres. 

6.4 Endringer av havnereglene 

6.4.1 Eventuelle endringer av havnereglene skal gjøres på foreningens 
årsmøte med simpelt flertall. 



6.5 Når tar havnereglene til å gjelde «Havnereglene» gjelder fra 29. 
februar 2016 med tilføying fra årsmøte for 2017 
 
 
 


