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1. KONTINGENTER – Besluttes av årsmøte ihht. § 14.1, i vedtektene
Medlemskontingent pr. år.
Hovedmedlem
Hustandsmedlem
Medlem over 67 år

kr.
kr.
kr.

500,250,250,-

Årskontingent til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) bestemmes av Båttinget og betales
samlet til KNBF på grunnlag av antall belagte havneplasser i TBF’s anlegg § 14.3.
For tiden kr.120,- pr. plass.
2. INNSKUDD
Ved tildeling av båtplass betales innskudd (depositum) ihht. § 14.3. Innskuddet gir medlemmet
disposisjonsrett til den aktuelle båtplass inntil båtplassen sies opp, eller ved mislighold av
vilkårene for tildeling av båtplassen. Innskuddets størrelse fastsettes av styret. Ved oppsigelse
av båtplassen tilbakebetales dette uavkortet men uten renter. Tilbakebetaling skjer i henhold til
vedtektene.
3. VIDERETILDELING (HERETTER BENEVNT FREMLEIE) OG
KORTIDSTILDELING AV HAVNEPLASSER
Fremleie:
All form for fremleie av havneplass skal skje gjennom TBF og administreres av foreningen i
henhold til vedtektene. Leietaker må være medlem av TBF.
Satser for fremleie er fastsatt av styret til å være tilsvarende korttidsleieplass for gjeldende
båtplass. Fremleietakeren betaler til TBF for forbrukt strøm og andel av vedlikeholdskostnader
(sats som for korttidsleie). Andel vedlikeholdskostnader betales på forskudd.
Fremleieordningen begrenses til maksimum to år.

Kortidstildeling av havneplasser:
Korttidstildeling av havneplass kan tilbys så fremt det er ledige båtplasser.
Kortidsbrukeren må være medlem av TBF.
Ingen kan kreve å få tildelt eller beholde en bestemt plass når kortidsbrukerforhold inngås
eller opphører med overgang til fast plass.
Korttidstildeling kan gis for en sammenhengende periode på inntil seks måneder, men
normalt ikke mindre enn fire måneder. Ved opphør av korttidstildeling kan det ikke
tildeles ny korttidsplass til samme bruker før etter minimum 5 måneder.
Innbetalt leie for leieplass refunderes ikke hvis kontrakten avsluttes før avtalt
sluttidspunkt.
Andel vedlikeholdskostnad for korttidsplasser fastsettes hvert år av styret. For 2022 er
pris for korttidsleie pr måned besluttet til:
Trondheim sentrum (beregnet etter båthavnens bredde):
2,0 m kr 800
2,5 m kr 950
3,0 m kr 1200
3,5 m kr 1450

4,0 m kr 1650
4,5 m kr 1900
5,0 m kr 2300
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Grilstad Marina (beregnet etter båthavnens bredde):
2 m kr 810,- Vannscooter. Drivstoffbrygga.
3 m kr 1250,4 m kr 1700,5 m kr. 2450,6 m kr. 3300,Andel vedlikeholdskostnader betales på forskudd.
4. INNSKUDD OG ANDEL VEDLIKEHOLDSKOSTNADER FOR HAVNEPLASSER I
TRONDHEIM
Innskudd alle havner i Trondheim: Kr. 36.000. Gjeldende fra 1. Januar 2022.
Andel vedlikeholdskostnader pr. år med bredde inntil:
Bredde i
meter
2,0
2,5
3,0
3,5

Lengde bom/utrigger
i meter
6
6
6
6/8

4,0
4,5

8
8/10

5,0

10

Maks lengde båt
(LOA) i meter/fot
6
/ 19’
7,8 / 25’
7,8 / 25’
7,8 / 25’ eller
10,4 / 34’

Pris, Nkr
pr år
3290
4190
4970
5760

10,4 / 34’
10,4 / 34’ eller
12,5 / 41’

6670
8250

12,5 / 41’

10950

Merknad

Maksimal lengde på båt er
avhengig av lengde
bom/utrigger
Maksimal lengde på båt er
avhengig av lengde
bom/utrigger

Båter som må ha havneplass bredere enn 5,0 meter i byen må ligge i havn for
langsliggende båter eller særlig tilpasset havneplass.
Andel vedlikeholdskostnader for langsliggende er kr. 900,- pr. påbegynt meter.
I tillegg til båtens lengde skal det være tilstrekkelig avstand til båt foran og bak.
Nødvendig plass vurderes av administrasjonen
Vannscootere i havneanleggene i byen betaler kr 22 0000 i innskudd og andel
vedlikeholdskostnader etter 2,0 meter båtplass.
INNSKUDD OG ANDEL VEDLIKEHOLDSKOSTNADER GRILSTAD SMÅBÅTHAVN.
Priser andel vedlikeholdskostnader pr år med bredde inntil.
Bredde i
Lengde
Maks lengde
Innskudd Pris, Nkr
meter
bom/utrigger i
båt (LOA) i
pr år
meter
meter/fot
2
6
Ikke relevant
22.000
2.820
3

6

7,8

/ 25’

38.500

6.200

3
4
5
6
7

6
8
10
12
12

7,8 / 25’
10,4 / 34’
12,5 / 41’
15 / 50’
15 / 50’
02 -- Prisliste
Prisliste
02

49.500
71.500
93.500
148.500
159.500

6.200
8.270
12.435
16.950
18.625

Merknad

Vannscooter,
drivstoffbrygga.
Fortøyningsbommer,
men ikke utrigger og
strøm.
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Generelt om tildeling av havneplass
Båthavnene i Trondheim og på Grilstad er konstruert for og tilrettelagt som en småbåthavn. Dette
legger enkelte begrensninger på hvilke båtstørrelser som kan gis plass i havnen. Blant annet må
krav til gode og sikre seilingsløp og fysisk belastning på havnen tas hensyn til. Det vil derfor ikke
bli tildelt båtplasser til båter med større total lengde (Length Over All - LOA) enn 15 meter og
båtens lengde må ikke overstige lengden av bommer/utriggere med mer enn 25% for plasser med
5, 6 og 7 meters bredde og 30% for plasser med 3 og 4 meters bredde.1
Havneplassen skal minimum være 0,5 meter bredere enn båtens største bredde. Havneplassens
bredde måles etter tilgjengelig vannspeil.
Båter som er lengre enn 15 meter kan gis plass (ved ledighet) på båthavnen ved Royal Garden
(langsgående båtplass) når denne blir klargjort og etter særskilt vurdering.
Tildelingsperioden for båtplass er fra 1. januar og 12. mnd. Tildeles plass etter 1. September
betales andel vedlikeholdskostnader pr. mnd. frem til 1. januar. Tildeles plassen mellom 1.
januar og 1. september (sesong) betales full andel av vedlikeholdskostnadene.
Medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er inkludert i andel vedlikeholdskostnader
for alle som er tildelt fast båtplass.
Innbetalt andel av vedlikeholdskostnader refunderes ikke
Andel vedlikeholdskostnader besluttes av TBF styre og reguleres årlig.
En båtplass kan overføres til arvinger ved fremleggelse av skifteattest. Medlemskap og/eller
ansiennitet kan ikke arves.
STRØM
Strømforbruk i alle havner faktureres basert på en beregning av gjennomsnittlig strømpris i
rapporteringsperioden tillagt et administrasjonsgebyr på 50 kr pr faktura.

5. GEBYRER
TBF beregner følgende gebyrer:
Gebyret gjelder
Bytte av havneplass
Kontraktsoppsett fremleie
Ulovlig liggende båt

1

Gebyr Nkr
350
350
1000

Strømavlesning

200

Lensing av båt
Flytting av båt
Fortøyning av båt
Utkjøring av vintervann på
tilhenger (pr bruker) (gjelder
kun Grilstad)

500
500
500
150

Merknad

Pr. måned utover leiepris/andel
vedlikeholdskostnad
Hvis avlesningen utføres av
TBF
Iht TBFs havnereglement pkt 4
Iht TBFs havnereglement pkt 4
Iht TBFs havnereglement pkt 4
Utkjøring skjer etter avtale og i
den grad TBF har kapasitet

LOA: Er båtens største lengde fra ytterst på baug/baugspyd til bakerste punkt akter, inkludert badeplattform ol
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6. LEIE AV ARBEIDSBÅT. FOR MEDLEMMER
Lastekapasitet 1000 kg. og 10 personer
Oppstart – rigging – minstepris
kr. 650,Timepris leie av båt med mannskap inkl. diesel kr. 1600,-

7. PARKERING GRILSTAD SMÅBÅTHAVN
Vedr. parkeringsordningen. Se styrende dokument nr. 08. Parkering Grilstad Småbåthavn.
Fakturering av parkering utføres av Finter Mobility AS/Youpark som kan nås på tlf: 47 70 07 00
eller på deres hjemmeside https://www.youpark.no/
Årsabonnement kan kun kjøpes av medlem som har fått tildelt fast plass og betalt innskudd, jf.
punkt 2 og 4 ovenfor. Årsabonnement gjelder i ett – 1 år fra den dato faktura er betalt og til det
sies opp. Oppsigelse kan gjøres ved henvendelse til Finter Mobility AS/Youpark. Ved et
årsabonnement kan du parkere så lenge og ofte du ønsker.
For de som parkerer uten avtale påløper det en parkeringsavgift pr. time på kr. 23 inkl. moms
hele døgnet etter de første 20 minutter som er gratis.
Minstepris som påløper etter 20 minutter er kr. 23. Ved timebasert parkering påløper
også et fakturagebyr med mindre betaling skjer gjennom bruk av parkeringsautomat
på Grilstad eller gjennom Youparks betalingsordning på deres hjemmeside innen 48
timer etter avsluttet parkering; https://www.youpark.no/
Prisliste for parkering på Grilstad Småbåthavn.
Årsabonnement:
kr. 2.600.- inkl. moms. Faktureringsgebyr kommer i tillegg.
Mnd.ab. pr. mnd.
kr. 780.- inkl. moms. Faktureringsgebyr kommer i tillegg.
Timesbasert parkering
kr. 23.- inkl. moms. Faktureringsgebyr kommer i tillegg.
Innbetalt beløp refunderes ikke.
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