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Havnereglement for Båtstad Båtforening 
 

1. Kun medlemmer av Båtstad Båtforening vil få tildelt båtplass i havnen. 
 

2. For båtpuss på opplagsplassen, vinteropplag og rehabiliteringsprosjekt, vises 
det til egen prisliste for leie av opplagsplassen. 
 

3. Båtforeningen medlemmer vil, så langt plassen tillater det, få sin plass anvist 
av havnesjefen. Medlemmer må ikke uten havnesjefens tillatelse overlate sin 
båtplass til andre, selv for kortere perioder. Innehaver av båtplassen og 
båtens registrerte eier skal være identisk. 
Registreringspliktige båter skal ha synlig godkjent registreringsnummer. 
Andre båter skal merkes med navn.  
Havnesjefen kan når som helst forlange at båteiere bytter plass når dette er 
nødvendig for en best mulig utnyttelse av havnen. Dersom båteier ønsker å 
bytte plass med annen båt i havnen, skal havnesjefen kontaktes og gi 
tillatelse til dette på forhånd.  
Alle båter skal ha ansvarforsikring. Båter som skal heises/slippes, må ha 
forsikring som dekker skade på egen og andre båter og utstyr. 
 

4. Båteier plikter å holde forsvarlig og godkjent fortøyning og fendring. Båteier 
plikter å kople seg til utlagt ankerfortøyningsarrangement mellom bryggene. 
Båteier skal benytte kjetting mellom båten og ankerfortøyningsarrangementet. 
Godkjent fortøyningssystem er vist på egen skisse ved oppslag på 
medlemsbrakken. Det skal være fendere på hver side, dersom en ikke ligger i 
uteligger.  
Fortøyningsbøyer er forbudt. Flytende tauverk er forbudt.  
Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller utbedres av 
den som har forvoldt skaden. 
Det skal være strekkavlastere på all fortøyning. 
 

5. Innenfor moloen er største tillatte hastighet 5 knop. 
 

6. Det skal holdes orden i havnen, og ryddes etter endt båtpuss eller oftere når 
dette er nødvendig. Utstyr må ikke lagres på bryggene eller på 
servicebryggen. Teiner og fiskebruk skal ikke ligge permanent i sjøen. Joller 
tillates fortøyd innenfor disponibel båtplassbredde. Joller må ikke sjenere 
nabo eller andre. Joller må ikke plasseres på brygger eller gangveier. Krybber 
og utstyr for båtpuss på land, skal etter bruk transporteres til felles 
lagringsplass øst for opplagsplassen. 
 

7. Personer som vil foreta rehabiliteringsprosjekt p opplagsplassen, skal foruten 
månedlig leie, betale et depositum som fastsette i hvert enkelt tilfeller, og som 
tilbakebetales når båten er fjernet og opplagsplassen er ryddet. 
 

8. Service-bryggene er primært for på- og avlessing. Maksimal liggetid er 30 
minutt og båten bør ikke forlates. 
 

9. Bilparkering langs servicebryggen er tillatt når båteier er i båten / havnen. 
Langtidsparkering skal foregå på parkeringsplassen mot nord. 
 

10. I likehet med de andre båthavnene i kommunen, må man rette seg etter 
bestemmelser i havnereglementet for Sola kommune. 
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11. Priser 
 Gjeldende priser for Båtstad Sine leiepriser, priser på tjenester, og betalte 
 aktiviteter, er til gjeldende tid oppgitt på Båtstad Båtforenings hjemmeside. 
 
12. Strøm til normal båtpuss er inkludert i havneavgiften og / eller heiseavgiften. 

 
13. Det er forbudt å kaste noe slags avfall, inklusive fiskeavfall i havnebassenget 

eller på kaiområdet. 
 

14. Medlem som selger sin båt som ligger i leiet plass i Båtstad Båtforening, er 
pliktig å melde fra om dette til havnesjef umiddelbart. 
 
• Medlemmet kan beholde sin plass i 1 år uten båt. Gjelder for 1 
kalender år etter salget fra 1. april til 31. Mars. Den tomme båtplassen vil 
deretter bli overtatt av Båtstad Båtforening, med mindre medlemmet søker 
havnesjefen i Båtstad Båtforening om forlengelse av leien av den tomme 
båtplassen i maksimum 1 år. Blir båtplassen etter dette ikke erstattet med ny 
båt overtar Båtstad Båtforening plassen. 
 
• Innbetalt depositum betales tilbake til tidligere båtplass leier når 
Båtstad Båtforening overtar båtplassen. 
 
• Den erstattede båten skal være tilpasset båtplassens bredde. Dette 
skal være godkjent av havnesjef. Jolle eller tilsvarende småbåt kan for 
eksempel ikke benyttes på 3.5 – 4m båtplass. 
 
• Medlemmet som selger båten sin får godskrevet sin ansiennitet i 
forbindelse med innplassering på venteliste for ny båtplass dersom han 
ønsker det og fortsetter å betale medlemsavgift. 


