HAVNEREGLER BÅTHAVN - NYE HETLEVIK ALLIANSEN
1. Båter skal fortøyes med forsvarlige fortøyninger. Båteier plikter å ha jevnlig tilsyn med
båten, samt vedlikeholde den slik at den er i sjødyktig stand. Strekkavlastere skal benyttes
på alle fortøyninger. Fendere skal benyttes der det kan oppstå gnag mellom båt og
kaianlegg.
2. Dersom en båt er uforsvarlig fortøyd, og dette omgående ikke rettes opp etter varsel, har
Alliansen myndighet til å utbedre fortøyningene for eiers regning.
3. Motor må ikke kjøres med tilkoblet propell i fortøyningene. Eksos må ikke være til
sjenanse for eller skitne til andre båter. Manøvrering skal skje hensynsfullt og kun med
forsvarlig styrefart. Ved utseiling samles fortøyninger på brygge eller utligger.
4. Båteier plikter å ha godkjent forsikring mot eventuell skade som påføres anlegg eller
andre båter i havnen. Alliansen er ikke ansvarlig for skade påført båter plassert i havnen,
ved bruk av kran ved land- eller sjøsetting, eller ved opplag på land. Alliansen hefter ikke
for innbrudd eller hærverk på båter. Båteiere bes å være behjelpelig med å holde
uvedkommende borte fra havnen.
5. Det er ikke tillatt å ha deler av båtens profil som dregg, baugspyd o.l hengende over
bryggene. Joller eller annen rekvisita skal ikke plasseres på bryggene. Det er ikke tillatt å
drive fiske eller sløye fisk på bryggeanlegget.
6. Støyende aktivitet skal være avsluttet senest kl. 22:00. Alt avfall skal fjernes fra havnen.
Spesialavfall som spillolje, batterier etc. skal leveres til godkjent mottak. Lett antennelige
stoffer må ikke oppbevares i havnen. Det er ikke tillatt å tømme toaletter eller andre
avløp i sjø.
7. Dersom båt fjernes fra havnen skal Havnesjef varsles minst 60 dager på forhånd, ellers vil
båteier bli fakturert for 60 dager leie fra varsel gis. Når båt fjernes fra havnen skal alle
fortøyninger fjernes. Ellers blir disse å betrakte som Alliansens eiendom og fjernet, dette
gjelder også etter endt sesong.
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8. Kranopptak bestilles via havnesjef/kaiformenn og betales via Vipps ved båtopptak.
Båteiere oppfordres til å bli medlem av facebook-gruppen: “Kulturfabrikken Marina
Hetlevik”. Gjeldende betalingssatser for havnen finner man på Kulturfabrikkens nettsider.
9. Uttak av strøm til annet enn håndverktøy skal avtales på forhånd og gjelder for en sesong
om gangen, dette skal registreres på måler tildelt av Alliansen, og blir fakturert etter endt
sesong. Ikke avtalt bruk av strøm utover dette vil bli påtalt. Det skal kun brukes IP merket
elektrisk materiell godkjent for utendørs bruk, og kabel skal plasseres slik at den ikke
representerer fare for ferdsel eller kan ødelegges. Alliansen kan koble fra og ta beslag i
utstyr som ikke tilfredsstiller disse kravene.
10. Båteier kan parkere -1- bil på Alliansens parkeringsplasser. I forbindelse med større
arrangementer i og ved Kulturfabrikken kan parkeringsplassen bli stengt.
11. Båteiere som ønsker vinteropplag eller ønsker å ha annen plassering av båten i
vinterhalvåret avtaler dette med Alliansen. Vintersesongen starter 1. november og varer
til 30. april. Leietakere i havnen har fortrinnsrett til opplagsplass på land.
12. Hvis utstyr brukt til vinteropplag ikke er tilstrekkelig sikret, kan Alliansen kreve at dette
utbedres. Vintertildekkinger av båt som er plassert i havnen må skje slik at det ikke blir
unødig vindfang, dette for å redusere belastning på brygge og fortøyninger. Tildekninger
eller utstyr som ansees å utgjøre en fare, kan bli fjernet uten varsel.
13. Båteiere skal ha 8 dugnadstimer i året. Ved nattevakt gis et tillegg på 100%. Manglende
dugnad blir fakturert i henhold til gjeldende satser.
14. Båter fortøyd i havnen i strid med havnereglementet kan flyttes eller anbringes utenfor
havnen for båteiers regning og risiko. Er eiers navn kjent skal vedkommende varsles og
gis mulighet til straks å flytte båten. Settes båten på land eller fjernes på annen måte,
plikter båteier å betale alle tilhørende utgifter.
15. Båteier plikter å rette seg etter pålegg fra Alliansen, og plikter også å melde fra om brudd
på havnereglementet eller skader på anlegget. Ved brudd på reglementet vil varsel gis
båteier. Alliansen kan også vedta straffegebyr eller oppsigelse av båtplass. Forfalte
pengekrav som båtforeningen har på en båteier skal anses som uomtvistet og kan
inndrives ved inkasso.
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