
Havnereglement for Pinå Båthavn 
         Revidert etter Årsmøte 10.04.2018 

 
1. Reglementet gjelder for all bruk av havnen også for leietagere. Overordnet dette 
reglementet er "Vedtekter for Pinå Båthavn".  
 
2. Båthavnen omfatter molo med brygger og utriggere samt brygge og utriggere mot 
landsiden i hele dens lengde. Havnen omfatter bryggene, elektriske poster, lys og vannuttak 
bygget på havnen. 
 
3. Drift og administrasjon av båthavnen ivaretas av styret for Pinå Båthavn som velges på 
årsmøtet.  
 
4. Vedlikehold. Styret i Pinå Båthavn er ansvarlig for vedlikehold av brygger og utriggere 
såfremt andelshavere ikke selv har påført disse skader ved uaktsomhet eller skjødesløshet. 
 
5. Bruksrett 
Hver andelshaver i havnen tildeles av styret i sameiet ”Midlertidig Bruksrett” for båtplass.  
• Andelshaver er ansvarlig overfor styret i Pinå Båthavn, også ved utleie. 
• Bruksretten gir kun rett til plass til båt som passer inn i eksisterende båtplass etter 

nødvendig avfendring. Lysåpning ca 3.60m og utriggerlengde 8m. 5 plasser har lysåpning 
på 4 m. 

• Grunnet vindforholdene er max tillatt båtlengde 35 fot (10,67m inkludert spyd).  
• Styret i Pinå Båthavn har rett til å endre båtplassen dersom særlige forhold skulle tilsi en 

omfordeling. Slike forhold kan være dybdeforhold sett mot båttype eller forbedre 
fremkommeligheten. 

 
6. Utleie av båtplass 

Leietagere fra Grasholmstranda har 1. prioritet og øvrige beboere på Grasholmen 2. 
prioritet for leie av båtplass.  Ved utløp av leiekontrakten skal derfor båtplassen utlyses for 
leie i 1 måned ved oppslag i båthavnen og kunngjøring til styret, før annen kunngjøring. 
Utleie skal skje på like vilkår med det åpne utleiemarked slik at utleiers vilkår sikres best 
mulig. Fremleie er ikke tillatt.  
 

7. Regler for bruk av båtplass.  
• Det skal ikke drives næringsvirksomhet i havnen. 
• Det er ikke tillatt å bo ombord i båten. 
• Større restaureringsprosjekt tillates ikke utført i havna. 
• Alle båter skal være skikkelig fortøyd med solid tauverk og gummistrekker. Stålfjærer får 

ikke brukes grunnet støy.  
• Seilbåter skal ha alle fall surret ut fra masten slik at støy ikke kan oppstå. 
• Servicebryggen innerst i havnen skal kun benyttes for av og pålessing. Båter skal ikke 

forlates ved servicebryggen. 
• Tomgangskjøring for batteri ladning o.a. er forbudt. 
 
8. Strømuttak og forbruk. Samtlige strømuttak er forsynt med egen strømmåler. Målere vil 
bli avlest ved eierskifte og på nyåret for årlig fakturering av forbruk. Kabelen skal være 
godkjent for utendørs bruk og  ha et tverrsnitt på 2,5mm pr leder. Den skal være 
treledet/jordet, og båtens strømanlegg skal alltid være koblet til landjord. Kabelen skal ha 



støpsel som passer rett i strømsøylen uten overgang, og i andre enden direkte med egnet 
stikkontakt til båtens elektrisk strøm inntakspunkt. Kabelen skal være i en lengde uten skjøter 
fra strømsøylen, så lange at de ligger slakke på brygga, direkte opp i båten og inn til 
kontaktpunkt. Kabelen skal føres i land slik at den ikke henger i sjøen.  
 
9. Forsikring. Alle båter må ha ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som påføres 
Pinå Båthavn, sameiets, eller andelshaveres eiendom. Dispensasjon for mindre båter kan gis 
av styret.   
 
10. Joller Det er ikke tillatt å lagre joller o.a. utstyr i havnen eller dens umiddelbare nærhet. 
Joller skal ikke fortøyes på en slik måte at de stikker ut mer enn 10m fra bryggekanten da 
dette vil føre til redusert manøvreringsplass og økt risiko for andre båter. 
 
11. Forurensning. Alle former for miljøforurensing i havnen er forbudt. Større 
vedlikeholdsarbeider som kan sjenere bomiljøet er ikke tillatt. 
 
12. Søppel. Det er kun beboere på holmen som kan bruke sitt eget søppelsystem. Leietagere 
må selv sørge for og bli kvitt søppelet annet sted. Minner om generelt forbud mot å kaste 
søppel på sjøen.  
 
13. Fart. Max fart i havnen er 3 knop.  
 
14. Ansvar. Pinå Båthavn påtar seg ikke ansvar for skader eller konsekvenser som kan oppstå 
ved brudd på utriggere og fortøyningsgods. Dette gjelder også hvis skaden skyldes at ens egen 
båt kommer i drift eller at en annen båt har slitt seg og forårsaket skade, eller at skaden 
skyldes andre hendelser som brudd på utriggere og fortøyningsgods kan medføre.   
 
15. Pant. For skyldig havneleie eller skade som voldes, hefter båten med alt dens inventar 
ombord eller i land som håndgitt pant. 
 
16. Parkering. Leietakere henvises til parkering oppe ved miljøstasjonen ved bybroen.  
 
17. Reglementsbrudd. Ved brudd på vedtektene, eller i tilfeller hvor disse ikke er 
uttømmende, vil sameiets vedtekter og Eierseksjonslovens bestemmelse komme til 
anvendelse. Styret Pinå Båthavn og / eller sameiets styre har således rett til å iverksette 
nødvendige tiltak på eiers bekostning.  
 
 
 
 


