Havnereglement
For
Krogstad Båtforening
(Vedtatt på årsmøtet 25/8-2021)
1. Båtstørrelse og fortøyning
Største tillatte båtlengde i de enkelte båtplassene er regulert i vedtektenes § 32 og er 2,5
meter lengre enn utriggeren på den enkelte båtplass. Dette gjelder ikke båtplassene F-1 til
F-8 som har følgende største tillatte båtlengde angitt i andelsbeviset: F-1 til F-5 – 12,5
meter, F-6 – 11,5 meter, og F-7 og F-8 – 10,5 meter. Båten skal fortøyes slik at ingen
objekter på båten (baugspryd, hekkaggregat, badeplattform eller annet) stikker mer enn 2,5
meter utenfor enden av utriggeren. Eventuell slepejolle er medregnet i denne
begrensningen. Dette av hensyn til manøvrering mellom bryggene.
Båten skal flyte fritt i bryggeplassen, fortøyes med minst fire fortøyningstau tilpasset båtens
størrelse og slik at bryggene ikke skades. Fortøyning må ikke være til hinder for ferdselen
på brygga. Det skal ikke fortøyes båter andre steder enn i bryggeplassene. Eventuell
fortøyning ved krana i forbindelse med servicetiltak eller andre behov skal avklares med
havnesjefen på forhånd.
2. Hastighet
Ved ferdsel i havnebassenget skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til
manøvreringen.
3. Miljø og orden i havna
Foreningen betaler for ordinær renovasjon av husholdningsavfall i havna. Avfallsdunken er
det eneste stedet hvor søppel skal legges. Alle må påse at lokket kommer godt på plass ved
bruk av avfallsdunken. Er den full skal ikke avfall plasseres utenfor avfallsdunken men tas
med hjem.
Tomme malingsbokser, pensler, poleringsutstyr og annet redskap skal fjernes etter at
båtpussen er gjennomført. Batterier og spillolje må håndteres av den enkelte og ikke
etterlates i havna.
Opplagshengere skal plasseres etter havnesjefens anvisning. Opplagsutstyr som rørstativ,
bukker, presenninger m.v. skal plasseres på opplagshengeren i sommerhalvåret. Alle
opplagshengere skal merkes med båteierens telefonnummer.
Rørstativer, bukker eller annet som henlegges annet sted enn angitt over blir håndtert som
avfall og fjernet under dugnaden.
4. Båtplasser og opplag
Det skal ikke være fortøyd båter i båtplassene om vinteren. Alle båter skal være tatt opp
innen 31. oktober. Alt opplag av båter i havna skal være avklart med havnesjefen som fører
liste over båter i opplag. Det er ikke anledning til sommeropplag i havna, men dette kan
fravikes i spesielle tilfeller etter avtale med havnesjefen. Båter i vinteropplag skal sjøsettes
eller fjernes innen 1. juni. For båter som står i opplag etter denne dato blir det avregnet en

opplagsavgift på kr. 100,- pr. uke. Båter som blir stående etter 1. juni, og som står til hinder
for virksomheten i havna, blir flyttet for eierens regning og risiko.
Båter i opplag skal lagres på egen opplagshenger. Dette kan fravikes i spesielle tilfeller men
kun etter avtale med havnesjefen.
Eier eller leier av båtplass plikter å føre tilsyn med båt og brygge. Den som forårsaker skade
på bryggene plikter å dekke nødvendig reparasjon.
Det må ikke kjøres eller hensettes tunge kjøretøyer, kraner eller maskiner langs kaifronten
av hensyn til fare for masseutglidning.
5. Bruk av strøm og vann
All bruk av strøm skal skje med kabler som er godkjent for maritimt miljø. Det er begrenset
kapasitet på strømanlegget i havna, så alle oppfordres til å ta hensyn til dette ved bruk av
strøm.
Ved bruk av landstrøm i sommerhalvåret skal kabler, av hensyn til galvanisk tæring, ikke
være tilkoblet mer enn maksimalt to døgn. Dette kan avvikes i spesielle tilfeller etter avtale
med havnesjefen. Kabler som er tilkoblet lengre enn dette vil bli frakoblet.
Bruk av vinterstrøm skal meldes til havnesjefen. Forbruket skal begrenses til 200 watt. Det
vil bli foretatt målinger, og tilkoblinger som overstiger dette vil bli frakoblet. Prisen på
vinterstrøm blir fastsatt av styret.
Det er ikke tillatt å lade elbiler i båthavna.
Ved bruk av vann plikter bruker å påse at vannslangen ikke blir liggende å renne
unødvendig.
6. Bruk av foreningens anlegg og utstyr
Krana og traktoren skal kun betjenes/brukes av personer som er godkjent av havnesjefen.
Kranløft skal betales kontant etter fastsatt pris. Alle båter som løftes og/eller flyttes på
henger i havneanlegget skal være ansvarsforsikret. Alt annet utstyr som eies av
båtforeningen skal brukes med forsiktighet.
Alle som eier eller leier båtplass kan få nøkkel til anleggets klubbhus, garasje, båthus og
toalettanlegg. Nøkkelen skal ikke lånes bort til andre enn de som eventuelt låner eier eller
leietakers båt. Nøkkel skal leveres til havnesjefen ved salg av båtplass eller oppsigelse av
leieforhold.
Bidra til at det holdes orden i båtforeningens klubbhus, garasje og båthus. Vis hensyn ved
bruk av toalettene og følg opp henstillingene som er hengt opp der.
7. Ro og orden
Vis respekt for båtvenner og naboer i båthavna. Tenk sikkerhet og unngå støy og støvplager
ved bilkjøring i havneområdet. Unngå unødvendig støyende aktiviteter. Det skal være ro i
havna etter klokken 2300. Det er ikke anledning til campingopphold i havna.

