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Bryggeregler - Sunndalsøra Småbåtlag. 
Organisasjonsnr: 997 537 971 

Godkjent på årsmøte 23.3.2022. 
 
Ref. §8 i vedtektene – Flytebrygger, båtplass og båter 
Flytebryggeanlegget er lagets eiendom. Styret er ansvarlig for utleie av plassene. De som får tildelt en 
fast plass (ut over en sesong) skal betale et innskudd og en årlig bryggeavgift. Innskuddet fastsettes av 
styret med justering for bredde og størrelse på utliggere samt andre forhold som kan ha betydning. Den 
årlige bryggeavgiften fastsettes og godkjennes av årsmøtet. 
Styret har ansvar for å dokumentere hva som inngår i leieavtalen med tanke på bredde, lengde på 
utliggere, strøm osv. Innskuddet tilbakebetales, uten påslag for kostnadsutvikling, til leietaker når en 
leietaker ønsker å avvikle leieforholdet. Styret kan si opp leieavtalen hvis leietaker misligholder sine 
forpliktelser til laget.  
 
Leietaker har ikke rett til å drive framleie av tildelt båtplass. Hvis båtplassen ikke blir brukt av den faste 
leietaker, har laget rett til å leie ut plassen. Inntekter fra slik framleie tilfaller laget. Den faste leietakeren 
kan slippe den årlige bryggavgift hvis utleiesummen er større en avgiften.  

De som disponerer en båtplass er selv ansvarlig for å utstyre denne med nødvendig fendere og foreta 
nødvendig vedlikeholde som tiltrekking av bolter, skifte ødelagte planker og lignende. Sveising og 
ombygging er ikke tillat uten styrets godkjenning. 

Skader på båtplass som skyldes dårlige fortøyninger og uaktsomhet må leietaker selv utbedre og 
bekoste.  

Flytende tauverk er ikke tillat brukt. Styret kan gi pålegg om hvordan en båt skal fortøyes.  
 
Hvert medlem har kun rett til en båtplass enten i flytebrygge eller i bøye. Hvis forholdene tilsier det kan 
det legges ut en mindre båt nr. 2 (robåt og lignende) i bøye på anvist sted. Alle bøyer skal tas inn før 
havna fryser til.  
 
Styret har plikt og rett til å gjennomføre inspeksjoner i båter som en har mistanke om ikke er i forsvarlig 
teknisk stand. Styret kan bortvise båter som representerer en sikkerhetsrisiko med umiddelbar virkning.  
 
Følgende regler skal anvendes for utleie av båtplass: 
 

1. Nære slektninger som foreldre - barn - barnebarn og ektefelle/samboer har rett til å overføre 
leiekontrakt seg imellom uten justering av pris. Det forutsettes at plassen er i bruk.  

 
2. Ved overdragelse av båt fra et medlem til annet medlem kan leieavtale overføres til ny båteier. 

Styret korrigerer for nytt innskudd til den nye leietaker. 
 
3. Medlemmer kan bytte plass etter nærmere avtale med styret. Dette kan gjøres uten korrigering 

av innskudd. Leietakere gjør opp seg imellom i samsvar med opprinnelig betalt innskudd. 
 
4. Styret setter opp ei liste over de som ønsker båtplass. Tildeling skjer etter ansiennitet på denne 

lista. Det forutsettes at leietaker har båt og tar i bruk plassen fra tildelingstidspunkt. Innskudd 
må betales før plassen tas i bruk. Innskudd på ny leieavtale fastsettes av styret.  



 2 

5. Etter nærmer vurdering kan styret avvikle en leieavtale og tildele denne en ny leietaker. Etter 3 
år uten bruk av plassen, skal leiekontrakten normalt terminenes og overføres til nye leietaker 
hvis det er behov. Styret kan da overføre plassen til ny leietaker. Grunnlag for dette skal 
dokumenteres i styreprotokoll. Leietaker får da tilbakebetalt innskuddet. 

 
6. Båtplasser som ikke er i bruk, kan leies ut på sesongleie eller annen korttidsleie. Dette 

administreres av havnekomiteen. Leiebeløp bestemmes av styret. Den som har en 
langtidskontrakt på plassen, kan da slippe årsavgiften hvis det er gitt beskjed om at denne 
plassen vil være ledig for kommende sesong. Frist for dette er satt til 1. mai. 


