Havnereglement
Arbeidernes Båtforening
Moss ‐ Teibern
1. Båteiere har til enhver tid det fulle ansvar for sin båt innenfor havneområdet
2. Skifte av båt skal varsles havnekomiteen skriftlig til baatansvarlig@abf‐teibern.no . Det
er ikke tillatt å legge større båt på plassen enn den er beregnet for
3. Det er ikke tillatt å justere båtplassens bredde
4. Det er ikke tillatt å fortøye slepejolle bak på båten
5. Alle båter skal være registrert på båtplasseier, forsikret og påført registreringsnummer.
Enten via Småbåtregisteret, Securmark eller Norsk Skipsregister
6. Det er forbudt å tømme spillolje i havna eller i havneområdet. All spillolje er båteiers
ansvar
7. Det er forbudt å tømme eller pumpe ut toalettavfall i havneområdet
8. Det er forbudt å etterlate søppel eller tomgods i havneområdet
9. Rensing av fisk og utslipp av avfall i havna er ikke tillatt
10. Åpen ild er ikke tillatt i havneområdet. Grilling er kun tillatt på anviste plasser
11. Alle båter skal være forsvarlig fortøyd solid og med strekkavlastere
12. Båteier er ansvarlig for at flyteelementene på utligger holdes rene for skjell og groe.
Utstyr for å fjerne dette kan lånes av ABF
13. I vintersesongen fjernes eller sikres fortøyningstrosser slik at de ikke kan falle i vannet,
blir ikke dette gjort fjernes dette av Skjærgårdsbrygger
14. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko
15. Båter som ligger i havneanlegget uten tillatelse eller utenom anvist plass, kan fjernes for
eiers regning og risiko. Det gjelder også båter og utstyr som representerer fare eller
betydelig ulempe for annen båt eller havneanlegg
16. Ved inn‐ og utkjøring i havna skal det vises hensyn og kjøres med maksimalt 3 knop
17. Ved bruk av strøm fra bryggene, skal det kun brukes kabel godkjent for maritimt bruk.
Skjøter på kabel mellom uttak og båt er ikke tillatt
18. Båteier har ansvar for enhver skade som båten, dens fortøyning, mannskap eller gjester
påfører bryggeanlegget eller andre båter. Skader skal umiddelbart rapporteres til
havnesjefen
19. Støyende redskap og maskiner skal ikke benyttes mellom 21.00 og 07.00
20. Det skal ikke sløses med vannet
21. Arbeidernes Båtforening Moss har ikke ansvar for skader på båter eller tap av båter eller
tilbehør
22. Alle båteiere har plikt til å delta i til enhver tid gjeldene vaktordning
23. Overtredelse av reglementet kan føre til bortvisning fra havna for kortere eller lengre tid
eller føre til oppsigelse av båtplass
24. Klage over havnesjefens avgjørelse må sendes skriftlig til foreningens styre som endelig
instans
Alle henvendelser rettes til havnesjef Tore Lorentzen, baatansvarlig@abf‐teibern.no

