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HAVNEREGLEMENT NORDFOLD BÅTFORENING 

Generelt  
Bryggene og båtplassene er et fellesanlegg eid av Nordfold Båtforening. Havneanlegget krever tilsyn 
og vedlikehold. En forutsetning for at alle skal ha nytte og glede av anlegget er at alle følger de 
vedtatte regler.  

 

Regler for bruk og ferdsel i småbåthavna  
1. Brygge plass og fortøyning. 

a. Båter som ligger i havnen skal være sjødyktige, og båteier plikter å sørge for at hans 
båt til enhver tid er forsvarlig fortøy og fendret.  

b. Båtene skal være festet til minimum seks punkter og fortøyningene skal være rimelig 
dimensjonert i.h.t. båtens størrelse. 

c. Det er påbud med strekkavlastere/strekkfisker på fortøyningstau, dette gjelder også 
springer. Båten skal ikke kunne bevege seg mere enn det strekkavlasterne tillater.  

d. Hvis det ikke er påmontert strekkavlastere vil båteier få et varsel om å montere dette 
innen en gitt tidsfrist. Dersom kravet ikke etterkommes innen fristen vil dette bli 
utført av båtforeningen mot et gebyr på kr 1.000,- med tillegg for materiell og 
montering for båteiers regning. 

e. Det er tillatt å montere dertil egnede fenderlister med strips til båtplassen så lenge 
disse etterses og vedlikeholdes. Tau er ikke tillatt brukt som fenderliste på grunn av 
vekt. 

f. Alle båteiere er ansvarlig for vedlikehold av strømanlegg og andre tekniske 
installasjoner om bord i eget fartøy.  

g. Alle båter i havna som er registreringspliktige skal ha registreringsnummer. 
h. Det er ikke tillatt å fortøye båt med større bredde enn det som kommer frem av 

leiekontrakten med Nordfold båtforening. Endringer kan godkjennes av styret.  
i. Det er ikke tillatt å foreta forandring på selve bryggene og utliggerfestene, så som 

feste av innretninger, boring og skruing i treverk eller beslagene.  
 

2. Skader  
a. Alle båter i havna skal minimum være ansvarsforsikret 
b. Enhver skade som oppdages skal straks varsles til bryggeansvarlig.  
c. Dersom brygge, utligger eller andre deler av anlegget blir påført skade, skal den som 

forårsaker skaden umiddelbart varsle bryggeansvarlig. 
d. Påføres det skader på andre båter skal eieren varsles umiddelbart. Dersom eieren 

ikke kan kontaktes skal bryggeansvarlig varsles.  
e. Båtforeningen fraskriver seg ansvaret for strømskader på båter. 

 
3. Bruk og vedlikehold  

a. Farten i indre havneområdet skal være tilpasset forholdene og maks. 3 knop.  
b. Det er ikke tillatt å oppbevare eller lagre private eiendeler på bryggeområdet, ved 

Båtbua, slipphuset eller på parkeringsplassen.  
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4. Renovasjon 
a. Alle medlemmene er ansvarlig for å verne om det ytre miljø, samt å hold det rent og 

ryddig i havnen og nærliggende områder. Avfall fra småbåter/fritidsbåter skal levers 
til godkjente mottaksordning for renovasjon.  

b. Det er forbudt å kaste fiskeavfall eller foreta sløying som går over ripa inne i 
havneområdet. 

c. Restavfall kan legges i konteiner med fiskerikaia, men det anbefales at foreningens 
medlemmer tar dette med hjem og kildesorterer. 

d. Alt spesialavfall/ farlig avfall, som for eksempel malingrester, oljefilter og spillolje må 
tas med hjem og håndteres i henhold til gjeldende regler, dvs leveres på Furulund 
mottaksstasjon i Steigen, eventuelt hos forhandler (for eksempel brukte batterier). 
Hva som regnes som farlig avfall finnes hos IRIS Salten: Farlig avfall 

 
5. Parkering og oppstall av båthengere   

a. Parkering skal foregå på en hensynsfull måte i forhold til andre aktiviteter i 
havneområdet (Coop, fiskerikaia etc.). Langtidsparkering bør avtales med 
bryggeansvarlig. 

b. Oppstilling av båter eller båttilhengere kun etter avtale med bryggeansvarlig. 
c. Parkering ved fiskerikaia er forbehold aktive fiskere og brukere av fiskerikaia. 

 
6. Gjesteplasser 

a. Foreningens gjesteplasser er forbeholdt korttidsutleie til gjestebåter/båter uten fast 
plass i havna og skal ikke benyttes av egne medlemmer med fast båtplass. 

b. Priser for bruk av gjestebrygge og fasilitetene i havna framkommer av prislisten 
vedtatt av årsmøtet. Prisene finnes på www.nordfoldbaatforening.no og ved oppslag 
i havna, alternativ ta kontakt med bryggeansvarlig. 

c. Betaling med kontanter i de opphengte kasser i havneområdet, eller med VIPPS 
(«Nordfold båtforening» Vipps nummer 52 57 48).  

 
7. Misligholdelse 

a. Gjentatte brudd på reglene og misligholdelse av havnereglementet, eller avtalen om 
rett til båtplass vil føre til bortvising fra havnen og oppsigelse av kontrakt.  

 


