Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion

Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN

HAVNEINSTRUKS FOR SOLVIKEN BÅTFORENING
Sist revidert 25. februar 2019
1. Andelshavere og leiere av båtplasser skal ved hensynsfull opptreden på land og i
båten medvirke til orden og trivsel i båthavnen. De skal bistå de tillitsvalgte med
gjennomføring av bestemmelsene i lovene og havneinstruksen og de vedtak som
fattes av årsmøtet.
Havneutstyret
2. Andelshavere og leiere av sesongplasser kan avgiftsfritt benytte kraner, båtvogner og
annet utstyr til egne båter. Behandlingen skal skje med forsiktighet, og
bruksanvisninger må følges. Løst utstyr settes på plass etter bruk. Skader eller
defekter må omgående rapporteres til styret.
Ved behov for strøm på land skal kablene være av godkjent type for utendørs bruk.
3. Kranene og utstyret må ikke oppholdes lenger enn nødvendig.
4. Plassen nord for krana kan benyttes til havarilandsetting eller kortvarig bunnsjau, rep.
etc. Oppholdet på havariplassen må være så kort som mulig, og ikke ut over 2 døgn.
Liste for rekvisisjon av plass ved krana samt bruk av transportvogner ligger i
vaktrommet. Under oppholdet må kranen frigjøres hvis mulig av hensyn til annen
bruk.
5. Utenforstående kan ved henvendelse til styret få leie kran i havaritilfeller eller vanlig
sjø- og landsetting mot betaling av fastsatt avgift. Krana skal betjenes av ansvarlig
medlem/ andelshaver over 18 år. Medlem/andelshaver innkrever leiepris.
6. Ved behov for strøm til båtene skal medlemmer og sesongleiere benytte blå
strømkabel som tilhører foreningen. Denne utleveres av
bryggesjefer/materialforvalter/driftssjef. Det er ikke anledning til å benytte annen type
kabel. Det skal betales et depositum ved utlevering av kabelen. Dette tilbakebetales
når uskadet kabel returneres til foreningen. Årsmøtet 2015 vedtok følgende:
• Den enkelte båteier er ansvarlig for å rapportere inn eget forbruk.
• Avlest målerstand skal meldes inn til havnekontoret innen 30 september hvert år.
• De som ønsker fakturering flere ganger/år grunnet stort forbruk avtaler dette
nærmere med driftssjef i hvert enkelt tilfelle.
• Dersom avlesning ikke blir levert innen den oppgitte dato vil det bli fakturert et
gebyr som vedtas på hvert årsmøte. Gebyret blir ikke avregnet mot reelt forbruk.
• Gebyr for manglende avlesning er for tiden satt til kr. 500,-.
• Ved gjentatt manglende avlesning vil båteier bli fratatt muligheten til å benytte seg
av strøm på bryggene. Strømkabelen skal i slike tilfeller leveres tilbake til
foreningen.
7. Bruk av kran og høyttrykksspyler er begrenset til følgende tider:
Hverdager fra kl. 08:00 til kl. 22:00, søn- og helligdager fra kl. 12:00 til kl. 21:00.
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Bryggene og båtplassene
8. Tildelt båtplass kan ikke overdras eller lånes ut til andre uten styrets godkjennelse.
Bryggesjefene kan foreta omplassering.
9. Alle båter skal være skikkelig fortøyd til brygger og bommer og med tilstrekkelig
fendring. Det skal benyttes fortøyningsfjærer av gummi. Båteier plikter å sørge for
regelmessig tilsyn med båt og fortøyninger. Bryggene skal ha god fremkommelighet.
Dette gjelder også i vinterhalvåret, selv om båten er tatt på land. Løst utstyr tillates
normalt ikke hensatt på bryggene. Ved anløp og avgang må aktsomhet utvises slik at
bryggeanlegg eller andre båter ikke utsettes for skade.
Når båtplassen ikke er i bruk skal fortøyningstau legges på en slik måte at det er god
fremkommelighet på brygga.
Ved vinteropplag skal fortøyningstau fjernes fra båtplassen. Dette er bl a for å lette
måking/brøyting på bryggene ved snøfall. Løse tau i vannet kan også medføre skade
på utriggere, evt. også andre båter.
10. Båtplassene blir tildelt etter båtstørrelse og andelsgruppe. Se pkt. 22 nedenfor vedr
tildelingsregler. Ved endring av båtstørrelse skal styret kontaktes på forhånd. Ved
bytte til større båtplass skal andelshaveren betale differansen mellom gjeldende
fastsatte verdi av båtplassene i de to gruppene. Andelshavere som ikke skal benytte
sin båtplass kommende sesong, må senest innen 1. april melde fra om dette til styret.
Plassen vil da bli forsøkt leiet ut, og vedkommende andelshaver kan, hvis utleie
oppnås, bli fritatt for båtavgift, vakt og dugnad.
11. Servicedelen på brygge nr. 1 er markert med rød stripe og skilt, og må bare belegges
inntil en time.
Båtene
12. Registrerte båter skal ha registreringsnummeret påført båten på forskriftsmessig
måte. Ved endring av registreringsnummer må dette meldes til bryggesjefen. Joller i
opplag skal være merket med eierens navn og adresse eller telefonnummer.
13. Foreningen har utarbeidet oblater som viser foreningens vimpel påført et
medlemsnummer. Dette skal festes lett synlig på båten for å lette kontroll, f. eks. ved
vaktrunder i havna.
14. Ved gange ut og inn i havnen og i dens umiddelbare nærhet skal det holdes sakte
fart, maks 3 knop.
Opplag av båter
15. Søknad om plass for opplag på land skal være foreningen i hende senest 1.
september. Fra 15. september kan båtene settes på tildelt plass. Andelshavere og
leiere av opplagsplass skal plassere båten iht. anvisning fra landsjef. Avstanden til
nærmeste båter skal være minst 1m. Det skal brukes bukker og opplagsutstyr som
sikrer at båten står støtt.
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Båtvogner/opplagsutstyr skal merkes med eierens navn og telefonnummer, evt.
medlemsnummer. Båtvogner som er merket med eget nummer fra havnas register
over båthengere/traller kan unntas fra dette.
Fast strømtilkobling er ikke tillatt under vinteropplaget. Ved reparasjonsarbeider og
lignende skal strømkabelen hver dag kobles fra og fjernes. Når strøm er tilkoblet skal
det være folk tilstede.
16. Alle båter og opplagsutstyr skal være fjernet innen 1. juni, og samtidig skal plassen
være ryddet. Hvis spesielle grunner foreligger, kan styret innvilge fortsatt opplag.
Vedkommende båteier må betale eventuell flytting til annet opplagssted. Alt
opplagsutstyr og annet materiell som ikke er fjernet innen 1. juni vil bli kjørt bort for
eiers regning, evt. brent. Båter som blir liggende igjen på opplagsplassen etter 1. juni
uten at avtale foreligger, vil etter forutgående 14 dagers varsel i rekommandert brev,
bli vraket eller solgt. Inntil båt og opplagsutstyr er fjernet blir båteier belastet med kr
100,-/døgn. Alle omkostninger belastes vedkommende eier, og utlegg kan tas i andel
eller salgssum. Opplagstomten skal være ryddig og fri for båter fra 1. juni til 15.
september. Dersom båter må opp før 15/9 skal dette klareres med styret på forhånd.
Parkering av biler
17. Plassen mellom klubbhuset og krana på oversiden av bedet er avsatt til bilparkering.
Parkeringsanvisninger må følges, og det må påsees at biler ikke parkeres til hinder for
kranbiler eller båttransporter. Biler kan under opptaksperioden om høsten og
klargjøringsperioden om våren kortvarig settes ved båten dersom dette ikke er til
hinder for trafikk og adkomst. Opplagsplassen syd for foreningshuset kan benyttes til
parkering i båtsesongen. Under vinteropplagsperioden må det ikke parkeres til hinder
for plassering av båter.
Vakttjeneste
18. Vaktpliktige iht. SB’s lover må holde seg orientert om sine vakter. Ref. § 3 c). Det
presiseres at vaktplikten gjelder hver båtplass som disponeres av den enkelte.
Vaktliste blir slått opp på klubbhuset, og vil i tillegg bli satt inn på SB’s hjemmesider.
Ved forfall skal vaktpliktige selv sørge for godkjent stedfortreder. Uteblivelse fra vakt
uten forhåndsmelding belegges med gebyr som fastsettes av årsmøtet for sesongen.
Medlemmer som har fylt 75 år er fritatt for nattevakt. Det forutsettes at fødselsdato er
lagt inn i Havneweb.
Dugnadsinnsats
19. SB’s behov for administrativt og praktisk vedlikehold skjer ved fellesdugnader vår og
høst etter kunngjøring ved oppslag i havnen, i lokalavisen og på SB’s hjemmesider.
Ved behov for dugnadsarbeider kan mannskaper kalles inn utenom fellesdugnadene.
Manglende dugnadstimer belegges med gebyr som fastsettes av årsmøtet for
sesongen. Dugnadsinnsatsen gjelder for hver båtplass som disponeres. Foreningen
aksepterer at stedfortreder for andelshaver/leier utfører dugnader. Medlemmer som
har fylt 75 år har dugnadsplikten redusert til halvparten av de regulære dugnadstimer
fastsatt av Årsmøtet. Det forutsettes at fødselsdato er lagt inn i Havneweb.
Klubbhuset
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20. Toaletter og styrerom kan disponeres av medlemmene. Ved behov for disponering av
styrerommet avtales dette med styret. Generalnøkkel passer til huset, og krana og
container for farlig avfall. Den kan kjøpes hos materialforvalteren. Beløpet refunderes
mot innlevering av nøkkelen når tilknytningen til SB opphører. Lokalene i klubbhuset
må ikke benyttes til hensetting av privat utstyr.
Ansvarsforhold
21. Alle båter med plass i havnen skal ha ansvarsforsikring. Båtene ligger på eget ansvar.
Andelshaverne og leietakerne er ansvarlig for skader som påføres havneanleggene
og havneutstyret og andre båter. Feilaktig og uvettig bruk av utstyret kan medføre
betaling av reparasjoner eller nyanskaffelse. Solviken Båtforening er ikke ansvarlig for
skader forårsaket av bruk av havnens utstyr.
Fordelingsregler ved tildeling av båtplass
22. Følgende prioriteter gjelder ved tildeling av båtplasser:
Prioritet 1 Medlemmer som har andel og båtplass i havna.
Disse har fortrinnsrett over andre søkere på ny plass - større eller mindre. Søkere
arrangeres etter søkedato. For søker med prioritet 1som søker om større/mindre
plass på samme dato som en annen søker i denne klasse gjelder ansiennitet som
medlem.
Prioritet 2 Medlemmer med andel, men uten båtplass i havna.
Disse prioriteres også etter søkedato, men må vike for prioritet 1.
Prioritet 3 Medlemmer uten andel.
Disse prioriteres etter søkedato, men må vike for prioritet 2.
Prioritet 4 Sommerplass.
Søkerne fordeles etter søkedato og tilpassing av plass etter båtstørrelse. De må vike
for øvrige prioriteter. Søkere med sommerplass foregående sesong har fortrinnsrett.
Prioritet 5 Vinterplass.
Fordeles etter søkedato. Søknader må angi behov for plass på land eller ved brygge.
Internkontroll
23. Internkontroll ved Solviken Båtforening skal:
a. ivareta arbeidsmiljø og sikkerhet,
b. forebygge helseskade eller miljøforstyrrelser, samt
c. verne det ytre miljø mot forurensning og sørge for en tilfredsstillende
behandling av avfall.
Det er utarbeidet en egen IK-perm som de tillitsvalgte og andre med ansvar for
spesielle oppgaver i foreningen skal sette seg inn i. Som eksempel kan nevnes at det
er utarbeidet oversikt over hvem som har anledning til å benytte foreningens
arbeidsflåte, traktor og truck.
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