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Reglement for Rakkevik Småbåthavn SA
Gjeldende fra 11. februar 2019

1. Båtplass fås ved skriftlig henvendelse til styret. Retten til båtplass skal
være knyttet til en bestemt person som skal være eier og jevnlig bruker
av båten. Medlemmet må eie minimum 50 % av båten. Fravikelse herfra
skal godkjennes av styret.
2. Enhver handel eller overdragelse av båtplass må godkjennes av styret.
Styret tildeler ledig plass etter gjeldende ventelister. Andelshaver kan
overdra sitt andelsinnskudd/båtplass til egne barn eller foreldre.
3. Medlemmer som ikke ønsker å benytte sin båtplass, skal melde dette
skriftlig til styret innen 1. mars. Utleie av båtplass administreres av
styret, og etter gjeldende venteliste for leie av båtplass i Rakkevik
Småbåthavn SA.
Båtene skal være grundig/tilstrekkelig fortøyd og skal være forsynt med
strekkavlastere. Båteierne skal følge henvisninger fra oppsynsmann.
Båteier plikter å holde forsvarlige fortøyninger med fire fester og
tilstrekkelig med fendere. For å unngå unødig støy skal strekkavlastere
til fortøyninger være av gummi, og mastewire være forsvarlig festet.
Utskifting/forbedring av utstyr kan forlanges av oppsynsmenn/styret og
må utføres omgående. Blir ikke utskifting/forbedring foretatt vil
oppsynsmenn/styret foreta utskifting/forbedring på båteiers bekostning.
Pris for jobben fastsettes av styret.
4. Medlemmer skal straks melde fra til styret hvis det skjer skade på
bryggene eller annet utstyr som tilhører Rakkevik Småbåthavn SA og
annen manns eiendom.
Det er ikke lov å kaste avfall eller tømme spillolje eller annet
forurensende materiell i havnebassenget. Spesialavfall som for eksempel
spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet og innleveres på egne
mottaksstasjoner. Husk miljøet!
Løse gjenstander som for eksempel ledninger, joller, gummibåter eller
lignende må ikke legges på bryggene eller forlates på steder hvor dette
er til hinder eller sjenanse for andre.

Alle båteiere skal sørge for regelmessig tilsyn av båten. Hvis det oppstår
spesielle værforhold som for eksempel flom eller sterk vind, må
båteieren forsikre seg om at alt er i orden. Tilsyn må også foretas når
båten ligger i opplag. Trygghet og sikkerhet ligger i godt og solid utstyr.
Båthavnen har vakt i sommerhalvåret, men dette fratar ikke båteieren
sitt ansvar.
5. I havnen og et område på 50 meter utenfor ytterste ankerfeste, er
største tillatte hastighet 5 knop.
6. Fortøyningstau, løse fendere og liknende skal fjernes fra båtplassen
under vinteropplag. Alle båter skal være fjernet fra bryggeanlegget
innen 01. november. Båter som fortsatt ligger fortøyd i anlegget etter
denne dato, kan fjernes for eierens regning og risiko.
7. Båtforeningen er ikke ansvarlig for skader utover de som dekkes av
forsikringen av flytebryggene. Båtene skal ha ansvarsforsikring.
8. Styret vedtar og endrer vaktinstruks. Foreningens vaktinstruks skal til
enhver tid følges.
9. Det blir ilagt gebyr for uteblivelse fra vakt, dugnad eller arbeid som
styre innkaller til, jf. vedtektene § 3. Gebyr for uteblivelse fastsettes av
årsmøtet. Leietakere kan ilegges de samme gebyrer som andelshavere.
10. Overtredelse av reglementet kan etter skriftlig varsel føre til tap av
båtplass eller utvisning fra havnen for kortere eller lengre tidsrom.
11. Øvre grenser på båter som kan ligge i Rakkevik Småbåthavn SA er som
følger:
For Trebryggene:
Generelt: Maks utvendig lengde 9,5 meter og maks vekt 4 tonn
For Nordre Betong:
Generelt: Maks utvendig lengde 12 meter og maks vekt 12 tonn
5 meter x 15m plass: Maks utvendig lengde 15 meter og maks vekt 15
tonn
2,5 meter x 6 m plass: Maks utvendig lengde 7,3 meter og maks vekt 4
tonn
For Søndre Betong:
4,5 meter x 10 m plass: Maks utvendig lengde 12 meter og maks vekt
12 tonn
3,0 meter x 6m plass: Maks utvendig lengde 7,3 meter og maks 4 tonn
5 meter x 15m plass: Maks utvendig lengde 15 meter og maks vekt 15
tonn

For Bølgebrytere Generelt:
Maks utvendig lengde 10 meter og maks vekt 7 tonn
For de som har ervervet sin nåværende plass på Bølgebryterne før
03.02.2010, gjelder maks utvendig lengde 12 meter og maks vekt
er på 10 tonn
For Steinbrygga Generelt:
Maks utvendig lengde 12 meter og maks vekt 12 tonn
Eier av båten plikter å dokumentere ovennevnte vilkår for den enkelte
plass når styret forlanger det. Brudd på disse vilkårene kan medføre
bortvisning fra havna. Det er mulig å søke om dispensasjon fra disse
reglene. Dispensasjonssøknaden leveres skriftlig til styret. Det er styret
som har fullmakt til å innvilge eller avslå søknaden. Styret behandler
søknadene fortløpende. Innvilget dispensasjonen er gyldig for ett år.
Fravikelse herfra skal godkjennes av styret.
Joller som er fortøyd bak båter eller henger i daviter må sammen med
båten ikke overstige maksimal lengde for gjeldende båtplass. Joller må
ikke være fortøyd slik at de er til hinder for havnas trafikk.
12. Beboere fra Vear med postnummer 3173 vil ha fortrinnsrett til båtplass i
Rakkevik Småbåthavn SA.
Ventelistene for båtplass skal prioriteres i følgende rekkefølge:
1. Medlemmer som ønsker å bytte plass internt i havna
2. Medlemmer som allerede har båtplass og ønsker plass nr. to.
3. Beboere med postadresse 3173 Vear.
4. Beboere med postadresse utenfor 3173 Vear
13. Framleie skal administreres av styret. Styret tildeler ledig plass etter
gjeldende venteliste for leie. Ved utleie refunderes 75 % av innbetalt
årsavgift til de medlemmer som innen 1. mars har medelt styret at de
ønsker å leie ut plassen for inneværende sesong. Refusjonen
gjennomføres innen utgangen av oktober, under forutsetning av at
styret har klart å leie ut plassen.
Medlemmer som gir melding om utleie til styret etter 1. mars, får ikke
refundert noe av årsavgiften.
Hvis et medlem ikke ønsker å benytte båtplassen inneværende år skal
dette senest meddeles styret innen 15. mai, slik at den kan leies bort.
Dersom en båtplass åpenbart ikke blir benyttet, har styret rett til å leie
ut plassen. Eier skal i så tilfelle informeres om at plassen kan bli leid ut.
Eier av plassen har i slike tilfelle ikke rett til refusjon av innbetalt
årsavgift.
14. To seilbåter kan ikke ligge ved siden av hverandre og det er det
medlemmet som hadde seilbåt først som har fortrinnsrett til å beholde
sin plass.

15. Ved salg av båtplasser til nye medlemmer skal det betales kr 500,- i
kjøpesum for andelsbrev og kr 4.500,- i Innmeldings-kontingent. I
tillegg kommer kjøpesummen for andelsinnskuddet for båtplassen.
Dette gjelder ikke ved bytte av plasser internt i havna og ved kjøp av
plass nr. to.
16. Leietakere innkalles til vakt og dugnad etter samme retningslinjer som
for andelshavere.
17. Styret fastsetter leieavgift for vinteropplag. Ved vinteropplag skal
båteieren godta den plassen som blir anvist.
Båteieren plikter å ha solid støttemateriale og kan nektes å benytte
opplagsutstyr, som kan være til fare eller sjenanse for andre.
Båteieren har selv ansvaret for båten under opplag.
Båter som står i opplag i Rakkevik Småbåthavn SA, må være fjernet fra
opplagsplass innen 15. mai, hvis ikke annet er avtalt.
Dette gjelder også opplagsutstyr.
18. Båter som står i opplag i havna har kun rett til å bruke strøm til ladere i
vinterhalvåret. Resten av året er det tillat å bruke strøm til vanlig
oppussing. Strømforbruk utover dette må avtales med styret.
19. Ferdsel med biler eller andre motorkjøretøyer i havneområdet skal skje
uten sjenanse for andre. Skilting og andre anvisninger skal respekteres.
Parkering skal skje med fronten/hekken inn mot fjellet, og unødig
parkering i havneområdet skal ikke forkomme.
Tilhenger kan settes igjen i havneområdet. Tilhenger skal være tydelig
merket med kontaktinformasjon og tilhenger kan stå inntil 24 timer.
Tilhenger skal plasseres enten helt mot nord eller mot syd. Er det ikke
plasser her så må tilhengereier søke å finne annen løsning utenfor
havneområdet.
Anvisninger fra oppsynsmennene skal følges. Det må ikke parkeres slik at
bruk av utsettingsrampe hindres eller vanskeliggjøres.
20. Gjestende båtfolk skal følge havnereglementet og rette seg etter
oppsynsmenns og/eller vakters instruksjoner på lik linje med
medlemmer.
21. Et hvert medlem og person som benytter båtplass i havnen plikter å
sette seg inn i reglementet og følge dette. Gjelder også leietakere.
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