
Havnereglement for Østre Nesøya Bryggelag 1 A 
 
Bryggene 
Bryggene skal holdes fri for sykler, joller, seilbrett, tuber og annet utsyr. Pass på 
sikkerhet i forbindelse med bruk av vann og strøm.  
 
Vannslanger 
Det er mange punkter i bryggeanlegget med vannslanger. Vannslanger skal kveiles opp 
og henges på plass etter bruk.  
 
Fortøynings avlaster  
Alle båter som ligger i havneanlegget skal ha fortøyning avlaster på alle 
fortøyningspunkter. Dette gjelder uansett størrelse på båten. (Ikke joller).  
Dette for å minke belastningen og slitasje på bryggeanlegget, det er således i alles 
interesse. 
 
 
 
 

 
 
 
Sikkerhet i havna, låsing av porter 
Det er ikke regulert vakthold i havna. Det beste vaktholdet er at alle følger med på det 
skjer i havna og låser portene ut til bryggene.  
 
Miljø 
Man er pliktig til å følge oppslag på avfallscontainer og miljøskap. 
Avfallscontainer og miljøskap er kun tiltenkt avfall fra området og båtbruk.  
 
Miljøskap/ utlevering av nøkkel til miljøskap. 
Som de fleste nå er kjent med så er det et miljøskap i havna. Alt avfall som er miljøfarlig 
skal kastes i miljøskapet. For alle nye medlemmer, les gjerne avfallsplan for Østre 
Nesøya Bryggelag. Denne finner du på www.ønb.no 
 
 
Avfallshåndtering 
Avfallscontainer tømmes ukentlig. Dersom det er fullt. Ta da med deg søppel hjem. 
Dersom lokket på avfallscontaineren står delvis åpent fordi det er fullt, vil måkene spre 
søppel ut over hele plassen. 
NB: det skal kun kastes vanlig husholdningsavfall i avfallscontaineren.  
 
 
 
 
 
 



Drivstoff 
Det er ikke tillatt med fylling av drivstoff i havnen fra tankbil eller på annen måte. 
 
Parkering 
Det er begrenset med parkeringsplasser i havna. Dersom du ikke finner parkeringsplass 
ved havneanlegget må du finne annet egnet sted å parkere. NB. Det er ikke anledning til 
å benytte områdene rundt KIWI bygget til parkering. Respekter skiltingen.  
 
Båthengere 
Det er ikke anledning til å hensette båthengere i havneområdet. Hverken på 
parkeringsplassen eller i skråningen.  
 
Landstrøm 
For å hindre jordingsfeil /strømlekkasje i vannet gjelder følgende. 
Det er krav om galvanisk isolator i alle båter med landstrømanlegg som kobles til ØNB`s 
strømnett. Alle ledninger, støpsler og hengekontakter skal være godkjent for utendørs 
bruk. Bruk sort gummiisolert ledning gjerne av typen «NMVHR» eller ATON/H07RN-F. 
Skjøting av ledninger er ikke tillatt. DVS. Det skal være hel ledning fra strømpunkt til båt. 
Skjøteledninger av plast (hvite og røde) er ikke egnet for bruk i båthavn og er derfor 
ikke tillatt. Ikke godkjente ledninger vil bli fjernet.  
NB: Ledninger må ikke henge i vannet. 
 

Manøvrering i havnen 

Manøvrering i havnen skal skje hensynsfullt slik at det ikke oppstår fare for skade på person, 

båter, utstyr, brygger og havneanlegget for øvrig.  Innen havneområdet skal det kjøres med så 

lav hastighet at det ikke dannes sjenerende bølger. Slå av på farten i god tid før du anløper 

havnen, dette fordi hekkbølger sjenerer de båtene som ligger fortøyd ved bryggene. Ta hensyn 

til alle som har båter fortøyd i bukta ut fra havna. Maksimalhastigheten ut fra havnen i bukta 

er 5 knop. 

 
Brudd på havnereglementet 
Brudd på havnereglementet kan medføre tiltak i forhold til byggelagets vedtekter. 
For leietakere kan det medføre tap av mulighet for fremtidig leie av plass i havna. 
 
 

 


