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Reglement for Arås båtforening
Innledning
Reglement for Arås båtforening ble fastsatt av styret i Arås båtforening. I kraft fra
12.04.2011.
I henhold til utfyllende vedtekter for Arås båtforening § 15 skal styret utarbeide og holde
àjour et utfyllende reglement for den daglige driften av båthavnen som bl.a. skal ivareta
lovpålagte helse- miljø- og sikkehetskrav.
Dette betyr at reglementsendringer behandles av styret i styremøter og avgjøres ved
alminnelig flertall.
Reglementet utfyller vedtektene og gjelder for båthavnen, med leieområde, angitt i
leieavtale mellom Færder kommune og Arås båtforening.
Reglementet omfatter all virksomhet og ferdsel innenfor området og utdyper styrets og
medlemmenes rettigheter og plikter. Reglementet gjelder også for Øyboere som omfattes av
avtale 02.04.14 mellom Øyboere og Arås båtforening.
Overtredelse av vedtekter og reglement må straks meldes til styret, som snarest mulig skal
foreta nødvendige tiltak, herunder om nødvendig å ekskludere et medlem (vedtektenes §
11).

Søknad om leierett og ansiennitet
Søknad om leierett til båtplass og tildeling av båtplass (søkeransiennitet)
Betingelsene for å søke leierett til båtplass fremgår av fellesvedtektene § 2.
Søknad registreres i Havneweb.
Etter mottatt søknad vil båtforeningen sende faktura for søknadsgebyr, ref. betalingssatser
for Arås båtforening. Søkere vil deretter bli fakturert for et årlig gebyr for å stå på
søkerlisten. Betalt årlig søknadsgebyr gir søkeransiennitet.
Tildeling av båtplasser gjøres etter søkeransiennitet og etter hvilken båtplass-størrelse det er
søkt om.
Når tilstrekkelig søkeransiennitet er oppnådd og hensiktsmessig båtplass er tilbudt, blir du
medlem av Arås båtforening når innskudd for leierett til båtplass og årlig leieavgift er
innbetalt. Ref. gjeldende betalingssatser.
Båtplass ved ”Sølebrygga” kan tildeles forutsatt at båteier står på søkerlisten for
båtplass/medlemskap i Arås båtforening.
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Søkere med lengst ansiennitet på søkerlisten (søkeransiennitet) kan etter søknad bli tilbudt
tilfeldig båtplass (sommerplass) for ett år av gangen dersom styret har plasser til fremleie.
Søknad om tilfeldig båtplass må sendes hvert år.
Søknadsfrist: 15. mars.
Hvis tilbudt båtplasstype kan benyttes (se under ”Båt/båtplasstyper/båtstørrelser”)
faktureres leieavgift samt et administrasjonsgebyr. (Ref. betalingssatsene).
Søkere som tildeles tilfeldig båtplass regnes ikke som medlem i Arås båtforening, men må
følge vedtekter og reglement i leieperioden. Det betyr også at vakt og dugnad må utføres
etter styrets anvisning.
Søkere som midlertidig flytter ut av kommunen kan, etter begrunnet søknad til styret,
opprettholde opptjent søkeransiennitet. Ny midlertidig adresse, telefonnr. e-post osv. må
oppgis i søknaden. Det må også oppgis hvor lenge søkeren skal bo utenfor Færder
kommune.

Medlemsansiennitet
Medlemsansiennitet regnes fra dato for innbetalt innskudd for leierett til båtplass.
Dersom et medlem ikke skal benytte sin båtplass og setter båtplassen ut for sommerleie, vil
det ikke bli beregnet medlemsansiennitet for den perioden båtplassen er utleid som tilfeldig
båtplass (sommerplass).
I henhold til fellesvedtektene § 3 kan barn over 18 år bosatt i Færder kommune, etter
søknad, overta sine foreldres båtplass.
Barn blir å anse som nye medlemmer og medlemsansiennitet regnes fra innbetalingsdato for
nytt innskudd for leierett til båtplass etter gjeldende betalingssatser. Foreldres medlemskap
opphører derved og deres innbetalte innskudd blir refundert etter gjeldende vedtekter.
Ved søknad om internt bytte av båtplass eller båtplasstype legges hovedsakelig medlemsansienniteten til grunn for tildeling. Tildeling kan omgjøres dersom båtplassen ikke er
passende for båtstørrelse eller det ikke kan dokumenteres behov for søkt båtplasstype innen
12 måneder etter tildelingen (ref vedtektenes §§ 12 og 15).

Plikter og rettigheter for medlemmer
Generelt
Medlemmer av Arås båtforening er ansvarlig for å bidra til at bryggeanlegg og
bygninger holdes i orden, og at området er et sikkert, ryddig og et hyggelig sted å
være. Anmodninger og bestemmelser fra pirsjefer og styret skal respekteres og
følges.

09.04.2022 10:22:00

Side 3 av 17

Reglement for Arås båtforening
Vakt
Medlemmer plikter å delta vederlagsfritt i vaktordning etter de vaktlistene som
styret årlig setter opp før båtsesongens start. Disse vaktlistene skal følges gjennom
hele sesongen, selv om enkelte etter søknad kan ha fått ny båtplass.
Vaktlistene skal være oppslått på Aråsbua fra ca. 1. mai.
Vaktlister blir ikke sendt til medlemmene per post, men styret vil tilstrebe å
bekjentgjøre vaktlistene på elektronisk måte.
Leietaker av fremleid båtplass er ansvarlig for å møte til oppsatt båtvakt.
Fritatt for vakt er: styrets medlemmer, æresmedlemmer, pirsjefer og et begrenset
antall andre som, etter avtale med styret, utfører mer omfattende arbeid for
båtforeningen.
Vakten starter kl. 20 00. Vakttidens lengde fastsettes av årsmøtet etter forslag fra
styret.
I tillegg har Arås båtforening kameraovervåkning.
Det skal alltid være to på vakt. De som møter må være fylt 18 år.
Medlem som blir forhindret i å ta sin vakt må selv skaffe stedfortreder eller bytte
vakt med annet medlem. Medlem som ikke møter til oppsatt vakt blir belastet med
et gebyr som fremgår av gjeldende betalingssatser.
Vaktene plikter å holde regelmessig oppsyn med brygger, båter og landområde og
melde fra til båteier eller styret ved uregelmessigheter. Dersom problematiske
situasjoner oppstår skal vakter ikke gå i konfrontasjon, men trekke seg tilbake og
ved behov tilkalle vaktselskapet eller alarmere politiet (112).
Henvise gjesteplasser og kreve inn havneavgift mot kvittering.
Vakten skal notere oppmøte, avvik eller spesielle forhold i vaktprotokollen.
For øvrig skal vaktene følge vaktinstruks som ligger i Aråsbua.

Dugnad
Medlemmene plikter å delta på dugnader ref. vedtektene § 12.
Leietaker av fremleid båtplass er ansvarlig for å møte til dugnad.
Fritatt for organiserte dugnader er: styrets medlemmer, pirsjefer, valgkomite og et
begrenset antall andre, fastsatt av styret.
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Det legges opp til en hoveddugnad første uke i juni med medlemmer fra to pirer. En
annen hoveddugnad i september med medlemmer fra en annen pir.
Øvrige dugnadsoppdrag gjennom andre tider av året utføres av medlemmer fra
gjenstående pirer.
Rekkefølgen for når de ulike pirene innkalles rullerer fra år til år.
Pirsjefene står for planlegging, innkalling og registrering av fremmøtet i samarbeid
med styret.
Hvis oppsatte dugnader ikke passer for den enkelte kan det avtales et annet
passende tidspunkt med respektiv pirsjef.
Påminnelse om datoene for de to store dugnadene annonseres på www.arås.no og
gjennom oppslag i havnen.
Til øvrige dugnader gjennom året blir det enkelte medlem kontaktet direkte.
Manglende oppmøte til dugnad innebærer et frikjøpsgebyr fastsatt av årsmøtet, ref.
gjeldende betalingssatser.

Tilfeldige gjesteplasser
Medlemmer som ikke benytter sin båtplass i kortere eller lengre tid, som følge av
ferie eller annet fravær, oppfordres til å melde båtplassen til disposisjon for styret
til midlertidig døgnbasert utleie.
Dette vil gi tilreisende båtturister trygg nattehavn samtidig som havneavgiften vil
kunne gi litt inntekt til drift av båthavnen.

Låne bort båt og båtplass
Et medlem (som oppfyller §§ 2 og 3) kan la andre (uavhengig av bosted,
medlemskap og søkeransiennitet) låne båt og båtplass. Medlemmet må kunne
dokumentere eierskapet til båten. Det er medlemmets plikt å påse at vakt, dugnad
osv. oppfylles.

Nøkkel
Alle medlemmer i båtforeningen skal ha nøkkel for å sikre tilgjengelighet til vaktbua
i forbindelse med oppsatt vakt og lignende. Nøkkelen (merket K2) passer også til
toaletter og avfallscontainer.
Ansvarlig for nøkkelutlevering, innkreving av nøkkeldepositum fremgår under
styremedlemmer på www.arås.no.
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Juniorplasser
Styret kan tildele et lite antall plasser som er uegnet som ordinære båtplasser. Disse
kan benyttes til mindre joller (inntil 14 fot), og defineres som juniorplasser.
Barn og unge under 18 med foreldre eller foresatte, som er medlemmer av Arås
båtforening, kan søke om juniorplass. Søknad stiles til styret i Arås båtforening
innen 15. mars.
Tildeling skjer på bakgrunn av ansiennitet på egen søkerliste.
Leietaker må forholde seg til vedtekter og reglement for Arås båtforening, med
unntak av vakt og dugnad.
Tildelt plass disponeres til og med det år leietakeren fyller 18 år.
Årlig leieavgift fastsettes av årsmøtet, og fremgår av gjeldende betalingssatser.

Forslag
Medlemmene oppfordres til å komme med skriftlige forslag til styret til forbedringer
av vedtekter, reglement, vedlikehold og drift av foreningen. Alle forslag som
kommer inn skal behandles og forslagsstiller skal få svar på sin henvendelse.

Helse- miljø og sikkerhet (HMS)
Hovedkrav
Arås båtforening er en virksomhet som er registrert i Brønnøysundregistrene under
Frivillige medlemsorganisasjoner.
Båtforeningens styreleder har det overordnede ansvaret for at virksomheten
gjennom internkontroll drives i samsvar med gjeldende krav.
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter. Krav om internkontroll finnes
på en rekke områder, for eksempel etter HMS-lovgivingen som omfatter krav til:
•
•
•
•
•

Arbeidsmiljø
El-sikkerhet
Miljø og helse
Brann- og eksplosjonsvern
Forurensning

På det statlige nettstedet www.arbeidstilsynet.no finnes informasjon om
internkontroll for krav fastsatt i HMS-lovgivningen.
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Medlemmenes ansvar er å opptre på en slik måte i båthavnen at krav etter HMSlovgivningen ikke brytes. Forhold som kan medføre skade eller brudd på nevnte
lovgivning skal straks rapporteres til pirsjef eller styret.

Sikkerhet generelt
Medlemmer som observerer ødelagte gangfelt på bryggene, ødelagte utriggere eller
forhold som kan medføre fare må iverksette midlertidige strakstiltak for å hindre
personskade, samt rapportere til pirsjef eller styret.
Ferdsel med båt i båthavnen og bil på parkerings-/opplagsområdet skal skje med lav
kontrollert hastighet.
Det er ikke tillatt å sykle på bryggene.
Bading i båthavnen skjer på eget ansvar. Se også under strøm- og elsikkerhet.
Det er båteiers ansvar at båt i vinteropplag er sikkert plassert og tildekket. Båt i
opplagsmateriell med åpenbare svakheter kan bli bortvist på båteiers kostnad.
Det er båteiers ansvar at båt har sikker fortøyning i båtplassen. Se under Fortøyning.
Båteier plikter sommer som vinter å inspisere egen båt, spesielt ved sterk vind,
snøfall og foreta nødvendige tiltak. Båteiere som registrerer uregelmessigheter ved
andre medlemmers båter plikter å varsle rette vedkommende eller styret.
Personlig sikkerhet
Det kan være forbundet med fare å ferdes på ute bryggeanlegget. Fall i sjøen kan i
verste fall få fatale følger. Medlemmene oppfordres til å ta hensyn til egen sikkerhet
og bruke redningsvest hvis det er dårlig vær, eller det skal utføres arbeid på båt eller
båtplass.
Båtvaktene SKAL bruke redningsvester som er tilgjengelige for formålet i vaktbua.
Båtvaktene skal også gjøre seg kjent med redningsutstyr som finnes i båthavna.
Dette gjelder plassering av redningsleidere på bryggeanlegget og hvor det er
montert redningsutstyr. Ved ulykke med fall i sjø skal båtvaktene assistere redning.
Det skal også umiddelbart varsles om ulykken til sikkerhetsansvarlig som er
nestleder i båtforeningen, eller hans stedfortreder.
Ved arbeid i havna som er initiert av båtforeningen SKAL også sikkerhetsutstyr
brukes. Dette gjelder også dugnadsarbeid. Ved dugnadsarbeid skal det oppnevnes
en sikkerhetsansvarlig person. Alenearbeid er ikke tillatt.
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Medisinsk NØD
Båtvaktene skal skaffe seg informasjon om hvor medisinsk utstyr er plassert og hva
førstehjelpsutstyret består av. Oppstår en akutt medisinsk situasjon skal 113
varsles. Oppslag med båtforeningens posisjon er oppslått på vegg i vaktbua.
Båtvakta skal assistere 113 og følge instrukser.

Strøm og el-sikkerhet
For å få en forståelse for hva det innebærer å ha landstrøm tilkoblet båten så
foreslås å lese gjennom dokumentet «Strøm i båthavn» som ligger i Havneweb
under dokumenter.
Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for
helse- miljø og sikkerhet.
Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller
hinder for personer som ferdes på båtforeningens område.
Styret skal ha rutiner som sikrer at kvalifisert elektriker årlig kontrollerer
båtforeningens elektriske installasjoner for jordfeil osv.
Lovlig bruk av strøm til båter på vannet i sommersesongen
• Sporadisk forbruk til lading, rengjøring og servicearbeid er greit. (Inngår i
den årlige leieavgiften)
• Tilkobling av strøm over lang tid til lading (mer enn tre dager i strekk bør
unngås)
• Kabel skal være godkjent for maritimt miljø. Max lengde 25 m
• Kabeltverrsnitt minimum 1,5 kvadrat
• Lader skal være dobbeltisolert

Ønsker du strøm over lenger tid (og vinterhalvåret på vannet) skal:
• Energiforbruket måles og blir fakturert etter skriftlig avtale med
representant for styret. (Ref bilde av strømmåler under.)
• Kabel skal være godkjent for maritimt miljø. Lengde max 25 m.
• Kabeltverrsnitt 2,5 kvadrat.
• Skjøtekontakter er ikke tillatt.
• Det anbefales bruk av Zink-saver, men helst skilletrafo for å unngå
galvanisk og elektrolytisk tæring på båtene.
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Ønsker du permanent strøm til båten kan du låne energimåler og inngå avtale med
styrets representant (se styreoversikten på www.arås.no).
Bruk av strøm på land i vinterhalvåret (kostnad inkludert i vinteropplaget):
• Kun ladestrøm er tillatt hvis man ikke er i båten. Maks ett til to døgn.
• Arbeidsstrøm en kun tillatt så lenge man er ombord.
• Enhver form for kontinuerlig oppvarming ombord er ikke tillatt.
• Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og
kabelen skal kveiles opp og oppbevares i båten. Kabler som ligger på
bakken over tid vil bli fjernet.
• Kabler skal være godkjent gummikabel av typen H07RN-F eller lignende. Alt
elektrisk utstyr skal være jordet.

Brann
Etter brannlovgivningen har enhver plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre
på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.
Ved brann i båt som ligger i bryggeanlegget plikter alle tilstedeværende straks å
underrette og hjelpe de som er utsatt for fare og varsle nødalarmeringssentral
(110). Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse.
Generelle huskeregler for alle båteiere:
•

monter røykvarsler i båter som benyttes til overnatting

•

søl ikke bensin eller olje

•

gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres
av fagfolk

•

installer eventuelt gassvarsler

•

sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte

•

elektriske apparater for innendørs bruk må ikke brukes utendørs

•

sjekk det elektriske anlegget
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•

pass særlig på at ledninger ikke er skadet

•

kabel for tilkobling til båthavnens strømforsyning skal være beregnet på
utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader

•

ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring

•

ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten

•

vær oppmerksom på lekkasjer

•

stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller
olje

•

steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet

•

ikke lag mat i båten på grill med grillkull

•

vurder brannsikkerheten i gjestehavner og hjemmehavn

Avfall
Båtforeningen er, jf. forurensningslovgivningen, ansvarlig og forpliktet til å sende
inn avfallsplan for båtforeningens virksomhet.
Det er fylkesmannen som skal godkjenne denne.
Medlemmer i båtforeningen må nøye følge båtforeningens anvisninger.
Tømming av båttoalett i havneområdet er strengt forbudt.
Under lensing av vann plikter båteier å forsikre seg om at spillolje ikke blir lenset ut
sammen med bunnvannet.
Båtavfall (restavfall) legges i båtforeningens låste container eller tas med hjem. For
utlevering av nøkkel, se under ”Plikter og rettigheter for medlemmer”.
Medlemmer og Øyboere (jf. avtale 02.04.14) plikter å anbringe miljøavfall som
motorolje, oljefilter og batterier i båtforeningens etablerte mottak ved
båtforeningens avfallscontainer.
Eksempler på annet miljøfarlig avfall som medlemmene må transportere til en av
Vesars (www.vesar.no) gratis miljøstasjoner:
•

rester av bunnstoff, maling, lim og lakk

•

løsemidler

•

rengjøringsmidler

•

små batterier (knappcellebatterier)

•

trykkimpregnert trevirke

•

PCB
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•

Asbest
Båtpussen gir mye farlig avfall
Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båt kan inneholde miljøgifter
som kan ha skadelige effekter på livet i sjøen, men også på deg som båteier.
•

Legg dekkeplast under båten før skraping/pussing av bunnstoff.

•

Bruk briller, maske og arbeidshansker.

•

Unngå innånding, hud og øyekontakt.

•

Våtpussing anbefales- eller bruk verktøy som er tilknyttet
industristøvsuger.

•

Avfall fra skraping og pussing samt tilsølt materiale skal leveres mottak
for farlig avfall.

•

Samle tilsølte kluter ol. på brannsikkert sted.

Båter og brygger
Båt/båtplasstyper/båtstørrelser
Arås båtforening har følgende båtplasstyper som utgangspunkt for innskudd og årlig
leieavgift for båtplass: 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm og 450 cm . (Se gjeldende
betalingssatser.)
De ulike båtplasstypene har ulike lengder på utriggerne. Båtplasstypene danner
begrensninger til båtenes bredde og lengde.
For at utriggere ikke skal bli skadet i dårlig vær, kan båtlengden (i følge
bryggeleverandør for nye brygger) ikke være mer enn opptil ca. 1,5 meter lengre
enn utrigger/ fortøyningsbom på utsatte plasser. I stillere farvann som på innsiden
av pir 0 og gangvei, samt pir 1, 2, 3 og 4 kan det være tilstrekkelig at
utrigger/fortøyningsbom dekker minimum ca. 70% av båtens lengde.
Se også reglement for fortøyning.
Det tillates ikke justering av båtplassenes bredde uten etter eget styrevedtak. Båt
kan ikke være bredere enn at den ligger med god bevegelsesfrihet til
utrigger/fortøyningsbom, med eller uten fendring.
Største båtlengde i havnen er 14 m eller 46 fot. Denne maksimale båtstørrelsen vil
kun gjelde på sydsiden av pir 0 der denne går i østlig retning fra land og utriggerne
er 10 m. Øvrig i havna er maks båtstørrelse 38 fot der det er 8 m utriggere.
Videre forklaring på maksimal lengde er at den totale lengde fra bryggekanten til
ytterkant av båten maksimalt kan være 14 m. Dersom man bakker inn i båten og har
en avstand på eksempelvis 60 cm eller 2 fot fra hekken på båten til brygga, må
denne avstand trekkes fra båtlengden.
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Det er en linje i reguleringsplanen som viser manøvreringsareal for kommunebrygga
som begrenser arealet for fortøyde båter Se kartutsnitt nedenfor.
På kartutsnittet er det innmålt ytre hjørne på pir 1 i stille vær og tatt høyde for inntil
2 m vandring av posisjonen på brygga på grunn av strøm og vind, og lagt til grunn
dette i hvilke plasser som kan ha maksimal båtlengde.
Resultatet er at de tre østligste plassene ikke kan benyttes til maksimal båtlengde.
Kartutsnittet nedenfor viser regulert areal og innmålt brygge samt sikkerhetsmargin
som vi legger inn som forutsetning for tilgjengelig maksimal båtlengde.

For å utnytte havnens øvrige kapasitet best mulig, vil styret håndheve krav om at
båtplasser ikke kan ligge ubenyttet i en stor del av sesongen. Dersom noen
medlemmer har større båtplassbredde enn det medlemmets båtstørrelse tilsier, vil
styret beordre flytting til mindre plass, eller justere ned båtplassbredden.
Dersom et medlem er i ferd med å bytte båt og i mellomtiden ønsker å benytte en
mindre båt, vil vedkommende kunne benytte en mindre plass og den gamle plassen
blir leid ut som sommerplass eller på åremål til folk som står på venteliste. Dette
kan skje i inntil 3 år før plassen byttes permanent.
Styret skal ha alle nødvendige medlemsopplysninger knyttet til båtplassnummeret.
Dette bl.a. for lett å identifisere båtens eier, både sommer som vinter, og gi varsel
om feil med båt, presenning, krybbe, tyveri og lignende.
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Medlemmer skal kunne dokumentere at båten som ligger i tildelt båtplass er
medlemmets båt. Privat utlån/utleie av båtplass kan føre til opphør av medlemskap.

Fortøyning
Medlemmer plikter jevnlig å føre tilsyn med egen båt samt fortøyninger slik at ikke
skader oppstår på foreningens eiendom, eller andre båter. Se også under Sikkerhet
generelt.
•

Båt skal fortøyes med minst fire fortøyningsstrekk med gummi strekkavlastere,
tilstrekkelig dimensjonert.

•

Stålfjærer skal erstattes med gummistrekkavlastere. Dette for å hindre støy.

•

Stålsjakler i fortøyningsøye skal ikke benyttes. Fortøyningstau festes direkte i
bryggens fortøyningsøye. Dette for å hindre slitasje av galvanisering og
redusere støy.

•

Fortøyningene skal være så stramme at båten ligger fritt mellom
utrigger/fortøyningsbom, med eller uten fendring. Bevegelser skal opptas av
gummistrekkavlasterne.

•

Baugspyd må ikke stikke inn over bryggen til hinder for gående.

•

Daviter med eller uten jolle, utstikkende badeplattformer, store fendere osv må
ikke være til hinder for andre båteieres navigering.

•

Fortøyningstau, løse fendere og lignende skal fjernes før vinterhalvåret av
hensynet til is/snøbrøyting.

Avvik påtalt av pirsjef må snarest rettes. Hvis påtalte avvik ikke rettes innen rimelig
tidsfrist kan nødvendig oppgradering skje enten på båteiers kostnad eller at båten
bortvises.

Du må benytte denne typen gummistrekkavlaster
(tilpasset båtens størrelse).

Tre tauet gjennom et spleiset «øye» så oppfyller du
reglementet.

Bryggene
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Vedlikehold
Det påhviler den enkelte båteier å vedlikeholde sin egen båtplass. Blant annet
ved å holde flytelementene fri for skjell og annen groing. Dette for å
opprettholde flyteevnen samt hindre mattilgang for måker.
Bruk av vann
Båtforeningen må betale for vannforbruket. Medlemmene anmodes derfor
om å redusere vannforbruket mest mulig. Ved båtvask og lignende bør
sprøytepistol benyttes.
Bruk av strøm
Se under Helse- miljø- og sikkerhet

Søknad om endret båtplass/båtplasstype
For at båthavnen skal kunne utnyttes på beste måte plikter medlemmene
uoppfordret å søke endret båtplasstype som er best mulig tilpasset båtens lengde
og bredde.
Ønske om bytte av båtplass med annen andelshaver må administreres av styret
etter søknad. Medlemsansiennitet vil primært bli lagt til grunn når det foreligger
ventelister for populære båtplasstyper.
Se eget søknadsskjema på hjemmesiden: «Søknad om endret
båtplass/båtplasstype»
Søknadsfrist: 15. mars.

Søknad om utleie av egen plass
I henhold til utfyllende vedtekter for Arås båtforening § 11 kan medlemmer etter
søknad la styret stå for fremleie.
Sammenhengende fremleieperiode kan maks være 3 år, men søknad må innsendes
hvert år.
Etter en fremleieperiode skal medlemmets båt legges i plassen.
Medlem må kunne vise dokumentasjon for eierskap til båten.
Ved ønske om fremleie av egen båtplass:
Gå inn på «Min side» i Havneweb og sett båtplassen «Til leie» eller meld fra til
styret.
Søknadsfrist: 15. mars.
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Hensikten med fremleieordningen er å skape fleksibilitet, slik at medlemmene kan
velge å være uten båt for kortere eller lengre tid, og det innebærer:
•

At båtforeningen får oversikt over hvem som leier ut

•

At styret kan kontrollere at midlertidige båter i havnen oppfyller reglementets
rammer for lengde og bredde

•

Enklere ordning for medlemmene

•

Unngår “piratutleie”

•

Inntekter til foreningen

Ni medlemmer har tinglyst plass i Arås. Noen av disse kan fritt leie ut sine plasser,
forutsatt at båt oppfyller kravene som gjelder for aktuell båtplasstype
(lengde/bredde/fortøyning). Styret skal imidlertid ha skriftlig beskjed med
opplysninger om leietaker og båt.
Gjesteplasser
Tilrettelagte gjesteplasser
Arås båtforening har for tiden 11 gjesteplasser. Disse er anvist med skilt.
Tilfeldige gjesteplasser
Båtplasser som medlemmer har stilt til disposisjon for kortere eller lengre tid
som følge av ferie eller annet fravær kan leies ut for ett døgn av gangen av
vakter eller styret.
Avgift (ref betalingssatsene) innkreves av vaktene etter kl. 20.00. Kvittering
utstedes.

Vinterplass på vannet
Medlemmer som ønsker om å la båten ligge på vannet i tiden fra 1. november – 1. april skal
melde fra til styret innen 1. oktober for anvisning av tryggest mulig båtplass.
Ved behov for strøm, skal det brukes strømmåler utdelt av styret.
Vedtekter og reglement må følges.
Båtforeningen tilbyr også vinterplass på vannet for ikke-medlemmer. Pris etter gjeldende
betalingssatser. Forøvrig gjelder følgende:
•

Båten legges på anvist plass etter avtale med styret

•

Skjema med kontaktinformasjon fylles ut og leveres styret hvert år

•

Ved behov for strøm, skal det brukes strømmåler utdelt av styret
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•

Vedtekter og reglement må følges

•

Båteier er selv ansvarlig for ettersyn og pass av båt

•

Båteier er ansvarlig for eventuell skade på brygger og materiell som følge av
dårlig ettersyn/pass av båt og/eller ved ikke forskriftsmessig fortøyning

Joller
Det er ikke tillatt å legge joller på pirene eller i strandkant. Joller må ikke være fortøyd slik at
de er til hinder for båttrafikk.
Jolle som er fortøyd bak båt eller i daviter må sammen med båtens lengde ikke overskride
max mål for gjeldende båtplasstype. Se under ”Båt/båtplasstyper/båtstørrelser”.

Opplagsplassen
Ferdsel og parkering
Opplagsplassen disponeres av Arås båtforening etter særavtale med Færder
kommune.
Allmennheten har tilgang til kommunebrygge og utsettingsrampe samt mulighet til
parkering etter retningslinjer fastsatt av Arås båtforening.
Det er avsatt eget område til korttidsparkering av båthengere lengst i vest. Slik
parkering tillates i max tre døgn. (I sommersesongen).
Parkering på området skal skje i henhold til oppsatte parkeringsanvisninger.
Vinteropplag på land
Medlemmer i Arås båtforening og Øyboere (ref. avtale 02.04.14) er berettiget til
fritt vinteropplag på Arås.
Ikke-medlemmer kan tildeles opplagsplass i den grad det er mulig både av
plasshensyn og sikkerhetshensyn. Pris etter gjeldende betalingssatser.
Vedtekter og reglement må følges.
Båt i vinteropplag på land skal plasseres i henhold til båtforeningens gjeldende
opplagsveiledning. Dette gjelder også forhåndsreservering og disponering av
opplagsplassen forøvrig. Skjema med kontaktinformasjon fylles ut og leveres styret
hvert år.
Ved bruk av transportfirma er det båteiers ansvar å sørge for at båten plasseres på
opplagsplassen etter båtforeningens gjeldende opplagsveiledning. Det må avsettes
rimelig arbeidsrom mellom båtene, minst 0,8 m for normalt vedlikeholdsarbeid.
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Utsett og opptak
Opplagsplassen skal være fri for båter og opplagsutstyr i perioden 1. juni til 15. september.
Plass for vedlikehold eller reparasjon av båt som tar mer enn syv dager i dette tidsrommet
skal avtales med styret.
Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen uten unødig opphold og brukere av opplagsplassen
skal sørge for forsvarlig opprydding og renhold etter båtpuss. Se også under HMS.
Hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassen innen 1. juni uten at dette er skriftlig
innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig
selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den
ikke er salgbar.
Det er ikke tillatt å ha seilbåter rigget under vinteropplag. Det avsettes et eget område for
master dersom man ikke ønsker å lagre mastene liggende på egen båt.
Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er nødvendig, som
følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, el.
Avsperring av områder for fellesopptak og lignende skal avklares med styret minst en uke før
avsperring foretas.

Leie av høytrykksspyler
Arås båtforening disponerer høytrykksspyler til utleie for medlemmene. Denne står innlåst i
Vaktbua. Godkjente kranførere administrerer utleie og fakturering, ref. betalingssatsene.
Utstyret må behandles med forsiktighet og settes tilbake etter bruk.
Ev. feil rapporteres til kranfører eller styret.

Vårpuss og sjøsetting
Vis hensyn under vårpussen slik at naboens båt ikke skades eller tilgrises.
Planlegg vårpuss og sjøsetting i god tid.
Vis fleksibilitet slik at ingen blir "sperret inne".
Samarbeid gjerne med andre båteiere om bestilling av felles utsett.
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