SNARØYKILEN BÅTHAVN
Havnereglement for Snarøykilen Båthavn
§1
Båthavnens havneområde omfatter Snarøykilen avgrenset ved rett linje fra Strømstangens ytre
skjær og Halden brygge. Ref vedtektene for Snarøykilen Båthavn, § 2.
§2
Med båteier forstås enhver som er medlem i Snarøykilen Båthavn og har båt fortøyd i
Snarøykilen i henhold til styrets tildeling av jolle og/eller bøyeplass.
§3
Båthavnens medlemmer skal utvise særlig aktsomhet og hensyn i forhold til:
- Badende
- Person i småbåter som seiljoller, robåter, kajakker etc
- Fiskere og fiskeredskaper
- Snarøykilens naboer
§4
Båthavnens medlemmer skal bidra til ro og orden i havneområdet og på jollebryggene.
Unødvendig og generende ferdsel i havneområdet skal unngås samtidig som tomgangskjøring
ikke er tillatt mellom kl. 2100 og kl. 0800 neste dag.
§5
Maksimal tillatt hastighet i havneområdet er 5 knop. Planende og halvplanende båter skal
utvise særskilt aktsomhet mot skadevirkningene av hekksjø.
§6
Ethvert medlem av Snarøykilen Båthavn er forpliktet til å bidra til å ivareta det gode miljøet i
Snarøykilen. Det er totalforbud mot å kaste søppel av noe slag i sjøen. Tømming av avfall
som septik, oljeprodukter, drivstoff eller annet farlig avfall i havneområdet kan medføre
politianmeldelse og/eller tap av rett til medlemskap i båthavnen ref vedtektene § 21.
§7
Bøyer og moring skal kun utlegges eller flyttes av personer autorisert av styret i båthavnen.
Avdrift eller tap av bøye/moring skal umiddelbart meldes til båthavnens styre. Samtlige
bøyer i havnen skal være merket med nummer, i henhold til gjeldende bøyekart.
Båthavnen vil foreta regelmessig sjekk av samtlige bøyer og moringer i havnen. Det kan
påregnes at den enkelte bøye vil bli inspisert ca vært 7-8 år. Den enkelte bøyehaver står fritt
til å øke frekvensen på inspeksjonen av egen bøye for egen regning og risiko
§8
Båter over 40 fot skal i prinsippet tildeles bøyeplass i ytre havn.
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§9
Den enkelte båteier er forpliktet til å fortøye egen båt forsvarlig slik at skade på egen og
andres båter samt annen infrastruktur i havneområdet kan unngås. Det enkelte medlem er
videre forpliktet til å ha adekvat forsikring på egen båt gjennom hele sesongen.
§10
All løpende rigg inkludert fall, skjøter, flaggliner samt bomtrekk, presenninger
måkebeskyttende utstyr skal surres/festes slik at det ikke oppstår vindstøy. Det er ikke tillatt å
benytte akustiske (lyd baserte) fugle skremmer.
§11
Jollebrygger og/eller bryggeparseller må ikke benyttes til opplag av joller eller lagring av
utstyr eller som avfallsplass for søppel. Båtpuss som skraping, maling eller bunnstoffing av
joller er ikke tillatt på våre jollebrygger eller bryggeparseller. Videre er det kun tillatt med
korttids parkering for på og avlasting ved våre jollebrygger. Det er ikke tillatt å bo i fortøyde
båter i havnen ut over en periode på maksimum en (1) uke.
§12
Båthavnens er stengt mellom 1 November og 15 April det etterfølgende år. I denne perioden
skal båthavnen være fri for båter og joller. Styret kan basert på skriftlig søknad dispensere fra
denne begrensningen.
§13
Klager vedrørende forhold i båthavnen må sendes skriftlig til båthavnens styre.
§14
Snarøykilen Båthavn er ikke ansvarlig for noen skade som forvoldes på medlemmets båt mens
denne er fortøyd i båthavnen. Dette gjelder uinnskrenket også når skaden på egen og/eller
andres båt skyldes avdrift og/eller tap av tildelt bøye/moring. Ansvarsfraskrivelsen gjelder
også følgeskader på annen infrastruktur i nærområdet. Skader påført båthavnens egen
infrastruktur som bøyer, brygger, joller etc. skal dekkes av skadegjører dersom annet ikke er
avtalt.
§15
Tildelte bøyer i båthavnen må benyttes etter intensjonen for tildelingen. Dette medfører at
bøya må være i regulær bruk som primærfortøyning for medlemmet. Dersom forutsetningen
for tildeling av bøya blir brutt i to etterfølgende sesonger så står styret i båthavnen fritt til å
omdisponere bøye til annet medlem i båthavnen for den etterfølgende sesongen.
§16
Snarøykilen Båthavn organiserer bøye og jollehavnen innenfor det sjøområder i Snarøykilen
som det er inngått avtale med Bærum Kommune ref. reguleringsplan for vannspeilet i
Snarøykilen.
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