Tona Båtlag
HAVNEREGLEMENT
1. Tildeling av båtplass
Tona Båtlag SA (heretter kalt Båtlaget) stiller 1 stk. båtplass til disposisjon for medlemmet i henhold til oppsett over båtplasser.
Dersom praktiske hensyn gjør det nødvendig ved at denne eller andre medlemmers skifte av fartøy, ombygging, utbygging, eller eventuelt
flytting av brygger, kan medlemmet etter Båtlagets anvisning bli pålagt å foreta skifte av båtplass. Det er ikke tillatt å fortøye båt utenom
tildelt plass uten avtale med styret. Medlemmer kan ved behov leie ekstra plass dersom det er ledig. Pris på leie fastsettes av styret.
Ønsker man å endre båtplass må dette avklares med styret.
2. Båtplass og båtlengde
Behov for bredde (minste lysåpning) av båtplass og lengde på utrigger avtales med styret.
Båter som skal fortøyes kan være opptil 1,5 m lengre enn utrigger/fortøyningsbom.
Generelt gjelder følgende maksimale båtlengder:
6 m utrigger:
24 fot
8 m utrigger:
33 fot
10 m utrigger:
42 fot.
Avhengig av lokalitet og båttype kan det være tilstrekkelig at utrigger/fortøyningsbom dekker minimum 70 % av båtens lengde.
Styret kan etter søknad gi dispensasjon til å avvike fra det som her er oppgitt.
3. Plass for lettbåt
Såfremt det er plass, kan det tildeles plass for lettbåt. Med lettbåt regnes jolle/gummibåt som følger større fartøy av sikkerhetsmessige
grunner.
4. Regler for båtplass
•
Medlemmer skal rette seg etter anvisninger fra styret/havnesjefen angående båtplass, fortøyninger etc.
•
Båten skal ha minimum 4 stramme fortøyningstrekk med båtfjærer eller gummi strekkavlastere.
•
Det skal ikke benyttes sjakler eller andre metalldeler i fortøyningsfestene.
•
Det skal kun benyttes tau som synker til fortøyning.
•
Skjødesløs eller mangelfull fortøyning kan medføre erstatningsansvar.
•
Dersom det ønskes utrigger med ekstra fendere, eller annet utstyr som ikke er standard, må båteier dekke merkostnadene for dette.
•
Medlemmet eller personer han/hun er i følge med skal ikke være til sjenanse for båthavnen eller andre medlemmer.
•
Medlemmet plikter å rette seg etter offentlige forskrifter som gjelder for båthavner ang. brannforskrifter, renovasjon etc.
•
Medlemmet plikter å holde fartøyet tomt for vann og i forsvarlig sjødyktig stand. Fartøy som ikke oppfyller disse kravene kan
bortvises fra havnen eller fjernes for medlemmets regning.
•
Det er ikke tillatt å legge gjenstander på bryggene. Ved utseiling skal fortøyningene plasseres på egnet plass.
5. Strømforsyning
Medlemmer som trenger landstrøm må leie egen strømkontakt. Såfremt det er ledig kontakt i nærheten av båtplassen tildeler styret
strømkontakt. Egen avtale om dette må signeres. Ved sporadisk behov for litt strøm, f. eks. til lading av batteri, kan ledig kontakt merket
"Felles" benyttes. Den som leier egen kontakt er ansvarlig for alt forbruk på kontakten.
Kabel/skjøteledning som benyttes skal være godkjent for maritim bruk.
6. Utleie av båtplass
Medlemmer som ønsker å leie ut båtplassen sin skal gi melding om dette til styret før leieavtale inngås. Standard leiekontrakt som kan lastes
ned fra båtlagets webside www.tonabatlag.no skal benyttes. Leiekontrakt skal godkjennes av styre. Det er medlemmet som står ansvarlig
overfor Båtlaget og som har plikt til å påse at leietaker følger Havnereglementet og de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Utleier plikter å
stille parkeringsplass på egen grunn til disposisjon for leietaker.
7. Ansvar ved skader
All ferdsel i båthavnen skjer på eget ansvar. Alle som oppholder seg på bryggen bør gå med flytevest eller lignende.
Medlemmet er ansvarlig for alt tap og alle skader han/hun eller vedkommendes gjester volder på Båtlagets anlegg eller andre medlemmers
eiendom eller person. Medlemmet plikter å holde båten fullt ansvarsforsikret til enhver tid. Gyldig kvittering for betalt ansvarsforsikring kan
kreves forevist. Båtlaget anbefaler medlemmet også å tegne full kaskoforsikring på sin båt. Båtlaget er ikke ansvarlig for skader på
medlemmets eiendom eller person uansett årsak. Båtlaget plikter å holde flytebryggene forsikret til enhver tid.
8. Brannfarlige stoffer
Lett antennelige og brannfarlige stoffer må ikke ligge åpent eller uforsvarlig oppbevart i eller ved fartøyene. Ved bruk av åpen flamme eller
sveising/sliping skal det være brannvakt og tilstrekkelig slokkingsmiddel tilstede.
9. Vedlikehold og dugnad
Vanlig vedlikehold av anlegget er beregnet utført som dugnad. Alle medlemmer forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Dugnadsinnsatsen
administreres av styret i Båtlaget. Innkalling til dugnad vil bli gjort i rimelig tid. Ved akutt behov kan innkalling skje på kort varsel.
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10. Godt sjømannskap
Medlemmene plikter å oppføre seg sømmelig og utvise naturlig godt kameratskap og sjømannskap. Det forventes at enhver som oppdager
uregelmessigheter, for eksempel skader på bryggen eller på noen av fartøyene eller observerer farlige forhold på eller rundt bryggen, straks
kontakter eventuell eier og/eller havnesjef/styret. Ved bruk av bryggen og dens fasiliteter plikter man å rydde opp etter bruk og rulle inn
slanger etc.
11. Avfall
Båtlaget har ikke egen renovasjonsavtale med kommunen. Alle brukere av båthavnen og tilhørende område plikter å straks ta med seg sitt
avfall og kaste det i sitt eget bosspann eller bringe det til annet godkjent mottak. Avfall og søppel skal ikke kastes eller hensettes i båthavnen
med tilhørende område eller i naturen. Ved mangelfull renhold eller opprydding kan Båtlaget foreta dette for medlemmets regning.
12. Parkering
Parkering skal skje på egen grunn eller felles parkeringsplass i Tonafeltet. Brukere av Båtlagets anlegg skal ikke parkere langs veien eller i
”avlessingslomme” ved nedgang til båthavnen. Sistnevnte kan kun benyttes ved av- og pålessing.
13. Brudd på Havnereglementet
Brudd på dette havnereglementet kan medføre erstatningsansvar.
14. Tvister
Tvister vedrørende forståelse av dette reglement skal med endelig virkning avgjøres av en enevoldgiftsdommer som oppnevnes av
Midthordaland Sorenskriverembete v/Sorenskriveren.
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