Havnereglement for
Kirkenes Båtforening
1. Alle båteiere som er medlem av foreningen får sin faste
vinteropplagringsplass, fortøyningsplass, og plass for lettbåt
dersom det er behov. Plassene kan ikke overdras andre uten
”havnekomiteens” samtykke.
Havnekomiteen kan foreta omplasseringer av båtene.
2. Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert
og merket. Et medlemskap gjelder en hovedbåt og en lettbåt, alle
båter over 10 fot skal ha minimum ansvarsforsikring.
3. Båtene skal være skikkelig fortøyd. Ingen båter må være fortøyd slik
at skade eller ulempe påføres andre båter, brygger eller annet utstyr i
havnen. Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar.
4. Etter sjøsetting må vogn og utstyr samlet plasseres på tildelte plass,
eller etter anvisning fra havnekomiteen.
Opplagsplassen skal til enhver tid holdes ryddig.
5. Det er strengt forbudt med avfallstømming (fisk og annet avfall), eller
pumpe olje eller oljeholdig vann i havneområdet.
6. Ansvar i havneområdet tillegges den enkelte båteier hva angår bruk
av båtplasser, anlegg og utstyr for øvrig.
7. Ved leie av plasthall, verksted, snekkerbu etc. gjelder bestemmelser som
til enhver tid er vedtatt av årsmøtet. Etter bruk er den enkelte båteier
ansvarlig for rydding i hallen, verkstedet og snekkerbu.
8. Flytebryggene er beregnet til: Av/pålasting, og fylling av drivstoff.
Det er forbudt å fortøye båt ved bryggene utover 1 time.
Reparasjonsbrygga kan benyttes utover 1 time dersom dette er avtalt
på forhånd med havnekomiteen, eller leder av foreninga.
9. Alle fortøyninger skal heves/senkes ved sesongens begynnelse/slutt.
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10. Ved opphør av medlemskapet i Kirkenes Båtforening skal båten og
annetutstyr umiddelbart fjernes.
11. Det er ikke anledning for noen å lagre ”kondemnerte” båter/utstyr
innenfor Kirkenes Båtforenings område. Ved restaurering av gamle
båter skal avtale gjøres med havnekomiteen.
12. Inngangen til piranlegget skal låses både når man selv er der, og når man
forlater anlegget.
13. Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning fra havnen.
For øvrig gjelder bestemmelsene i foreningens vedtekter.
14. Parkering av biler skal gjøres i henhold til foreningens parkeringsbestemmelser
og skal ikke på noen måte være til hinder for andre eller på noen måte sperre
adkomst til foreningens anlegg.
15. Ved alle former for næringsvirksomhet innenfor Kirkenes Båtforenings område
gjelder følgende:
Det er ikke lov å drive næringsvirksomhet uten at det er innhentet tillatelse til
det fra styret i foreningen
Det er ikke lov å drive næringsvirksomhet fra pir anleggene
Næringsdrivende har ingen anledning til å bruke foreningens
søppelhåndteringssystem.
Søppel og lignende skal fjernes slik at det ikke er til sjenanse for andre brukere.
Fra det området det drives næringsvirksomhet fra, skal det til enhver tid være ryddig
slik at det ikke på noen måte er til sjenanse eller hinder for andre brukere.
HMS- de som driver med næringsvirksomhet skal ha utfyllende HMS regler.
Disse reglene er i tillegg til foreningens geerelle HMS regler og skal fremgå i de enkelte
kontrakter som er underskrevet av berørte parter.
Da det kan være ulike former for næringsvirksomhet kan foreningen ta spesielle
hensyn som skal fremgå i kontraktene med den enkelte aktør.
16. Brudd på bestemelsene i havnereglementet kan medføre bortvisning fra havnen.
For øvrig gjelder bestemmelsene i foreningens vedtekter.

