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§ 1 Havnemyndighet
Styret for Alta Båtforening (ABF) ved havneutvalget er den ansvarlige instans for anlegg og
drift av Alta Båthavn. Havneområdet består av det området som er definert som småbåthavn
i henhold til godkjent reguleringsplan samt det sjøområdet utenfor reguleringsplanens om
loven hjemler.
§ 2 Båtplasser
Båteier som er medlem av ABF kan leie båtplass i båthavna mot betaling av den til enhver tid
fastsatte avgift/er. Tildeling foretas av styret eller den styret har delegert oppgaven til.
Tildeling foretas etter ansiennitet. Den tas forbehold om regulering og omfordeling av
båtplassen når dette anses som nødvendig. Framleie av båtplassen skal være avhengig av
om ABF har ledig båtplass samt lengden på framleietiden. Framleie skal godkjennes av
styret og skal ikke vare lengre enn et på. Tildelt båtplass gir også rett til, uten ekstra avgift,
plass til en jolle mindre enn 11 fot.
§ 3 Registrering og forsikring
Alle motorbåter, også båter som vanligvis bruker påhengsmotor og seilbåt, skal være
registrert og forskriftsmessig merket, overensstemmende med lov og forskrifter.
Medlemmene har plikt til å holde ansvarsforsikring på sine båter som er nevnt under denne
paragrafs 1. ledd. Båteier er ansvarlig for at båten har det brannutstyr som lov/forskrifter
foreskriver.
§ 4 Fortøyning
Båter som ligger ved flytebrygga må være forsvarlig fortøyet med minst to fortøyninger forut
og akter, slik at båten alltid ligger klar av flytebrygga. Fortøyningen må ha en tykkelse på
minst 16 mm for båter under 20 fot, og minst 20 mm for båter over 20 fot eller tilsvarende
styrke på tauet. Båter på 20 fot og større skal i sin fortøyning bruke godkjente
strekkavlastere. Båter skal være utstyr med tilstrekkelig fendere som skal hildre skade på
utligger og/eller andre båter. Småbåter fortøyd til hovedfartøøy ved flytebrygge tillates ikke.
Kaiplassnummer skal stå merket tydelig på alle båter som er tildelt plass ved
flytebrygga/havna, også jollen skal merkes. Båter som ikke er merket eller registrert i h.h.t
reglene i denne paragraf og § 4 eller ligger uten at avgift er betalt, kan uten videre løftes på
land for eierens regning og risiko. I det tilfelle at eieren ikke betaler utgiftene, vil Alta
Båtforening utøve tilbakeholdsrett i båten og om nødvendig gjennomdrive tvangssalg.

§ 5 Ferdsel i havneområdet
Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til
manøvreringen. Forøvrig skal fastsatte sjøveisregler følges.
§ 6 Ordensregler
Det er forbudt å dumpe avfall av noen art i havneområdet. Søppel skal legges i dertil
oppsatte dunker på land. Det er forbudt å henlegge småbåter og/eller andre ting på
flytebryggene - som forøvrig til enhver til skal være ryddige. Bryggeportene skal være avlåst.
Det er forbudt å klatre over porten. Barn har ikke adgang til flytebryggene uten i følge med
voksne. Medlemmer som har betalt pålagte avgifter kan få egen portnøkkel/kort.
§ 7 Slippsetting av båter
All bruk av skinnegang m/vogn og betongrampe for opp og utsetting av båter, betinger
medlemskap i Alta Båtforening og betalt pålagt avgift. Båteier er ansvarlig for at båten tåler
slippsetting. Utsettingsstedet for båter (ved siden av slippen) er kun for medlemmer og
primært for båteiere som har båtplass i havna. Andre båteiere kan bruke utsettingsstedet,
men da etter nærmere bestemmelser gitt av styret.
§ 8 Båtplassen
Båtplassen skal være minimum 50 cm bredere enn båtens bredde. Dette er for at utliggerne
ikke skal skades (bøyes ut). Dersom båtplassen ikke brukes over lengre tid, vinteropplag
m.m. skal "båsen låses av" med kjetting eller minimum 20 mm tau. Dette er for at sidebåsene
skal ligge trygt. Båteieren har ansvaret for å holde "sin del av brygga" fri for snø/is. Videre
tilsyn/enkelt vedlikehold av den ytterste uteligger. Feil/mangler skal meldes til havneutvalget.
Båteierne oppfordres til å sette båtene på land for vinteropplag dersom den ikke brukes ved
vintertid. Havneutvalget vil gi anvisning av lagringsplass på land som er gratis.
§ 9 Tekniske anlegg i havna
Det er montert en rekke tekniske anlegg i havna (strøm, kran, slipp, dieselfylling, vann,
fortøyninger, lys, strømuttak, brannutstyr m.m.). Det er kun fagansvarlige som kan foreta
utbedringer/reparasjoner på de tekniske anlegg i havna. Feil/mangler skal omgående meldes
til havneutvalget/styret.
§ 10 Næringsdrift i forbindelse med havna
Styret skal godkjenne all næringsdrift som utøves i tilknytning til havna. Avtale skal skrives
og det skal fastsettes en avgift som står i forhold til virksomheten.
§ 11 Diverse
Foreningens standart er en vimpel 120x30 cm av marineblå farge med Alta Båtforenings
merke, vimpelen føres på flaggspill eller i mastetopp.
§ 12 Dugnad
Styret skal, etter behov, fastsette dugnadsplikt for medlemmer som har båtplass. De som
ikke har anledning til å utføre dugnadsarbeid, betaler en fastsatt timepris for manglende
arbeid.
§ 13 Kjennskap til lover og regler
Alle medlemmer plikter umiddelbart å skaffe seg et eksemplar av foreningens lover og regler,
og gjøre seg kjent med dem.

