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Samtlige båter som ligger i sjøen skal være forsvarlig forsikret og i sjødyktig stand. Det kan bli tatt
kontroll og båter uten forsikring eller som ikke ansees som sjødyktig kan bortvises.
Alle båter skal være registrert i administrasjonsprogrammet til NHB: Havneweb hvor de også blir
tildelt plass. Plassjef tildeler plass, men kan også foreta bytte av plass etter behov.
Båtplassen kan ikke overlates til andre uten samtykke fra plassjef.
Båteier plikter å sørge for riktig fortøyning som er dimensjonert for båtens størrelse. Fortøyninger
bør ha strekkavlastning. Fortøyning skal ikke ligge i sjøen når man forlater plassen.
Fendere skal benyttes i tilstrekkelig antall og med passende størrelse.
Båteiere kan under ingen omstendighet forandre på størrelsen av plassen ved å flytte utriggere.
Båteiere er selv ansvarlig for skader som båten påfører brygge eller andre båter samt utslipp av
forurensing (olje, drivstoff) i sjøen.
Det er ikke tillatt å oppbevare joller, gummibåter eller annet på bryggene utenom en kort tid , eks. av
og på lasting.
Landstrømstilkobling er bare tillatt hvis båten har godkjent landstrømsanlegg med skille-trafo eller
galvanisk skille. Godkjent maritim landstrømskabel (tverrsnitt min .2.5 mm) skal brukes. Skjøtet kabel
er ikke tillatt. Maksimalt tillatt strømforbruk er 200 w.
Alle som har båt i havn i sommersesongen er pliktig til å ta en havnevakt.

Tillegg for vinterhavn:
Alle båter skal være merket med navn og telefonnummer. Merkelapper finnes i merkelappboksen på
veggen til vaktboden.
Båter skal være stramt fortøyd. Om nødvendig, skal man fortøye baug til baug for å sikre utriggere.
Presenninger skal være forsvarlig sikret.
Båter som ligger på brygge 3 skal bruke kjettingen eller pullerter til bryggefeste. På andre brygger
brukes bryggefeste/pullert i bryggestammen om dette er praktisk mulig.
Det er båteiers plikt å måke snø på gangbare utriggere og brygge rundt båt.
Strømforbruk utover 200 w kan tillates mot ekstra betaling.
HUSK AT DET ER DIN HAVN. SØPPEL TAR MAN MED SEG HJEM.

