
Prisliste 2020 
Blå=endringer 2019 Rød=endringer 2020  

 2019 2020 

Innskudd båtplass  Nedskrives ihht foreningens lover kr 10 000 kr 10 000 

Årlige avgifter       

Medlemskontingent kr 500 kr 500 

Vakt-tjeneste For alle med båtplasser på sjø kr 500 kr 500 

Strømboks Pålagt leie for båtplasser med strømboks  kr 500 kr 500 

Havneavgifter      

Lura 
Fra 2.0 til 5.5 meter bredde, c/c utriggere, 

pr bredde meter 
kr 850 kr 850 

Sandnes 
Fra 3.5 til 6 meter bredde, c/c utriggere, pr 

bredde meter 
kr 1 500 kr 1 500 

Leieavgifter       

Bod   kr 500 kr 500 

Jolle lagring på 

land (max 12 fot) 

Lagring av jolle på anvist plass - hele året, 

den merkes med båteiers navn 

PS Ulovlig å lagre joller på bryggeanlegget 

kr 1 000 kr 1 000 

Slipp 
Pris pr døgn.- maks 3 døgn (værforbehold) 

og inkl. bruk av høytrykkspyler 
kr 700 kr 750 

Høytrykkspyler Pris uten slipping  Kr 150 

Vinteropplag  15. oktober til 15. mai - på land, alle båter kr 700 kr 700 

  Overligg Lura jfr. avtale med Havnesjef  kr 1 000 kr 1 000 

Fast plass på land 

(inkl. vakthold) 
Båt på henger, hele året. kr 2 200 kr 2 200 

  Båt på henger/Krybbe (Sommer) kr 1 500 kr 1 500 

Parkering       

Biler 
På oppmerkede parkeringsplasser og skiltet 

område langs jernbanen 

Ingen 

avgift 

Ingen 

avgift 

Båthenger 
På hengerplass ved porten, henger merkes 

med eiers navn og telefonnummer 

Ingen 

avgift 

Ingen 

avgift 

Strømpris 
NOK/kWh basert på avlest forbruk 

(Justeres i forhold til markedspris)  
1,2 kr/kW 1,2 kr/kW 

  
Dugnad: Send en stedfortreder ved forfall. 

Ved manglende fremmøte utstedes gebyr. 
kr 1 500 kr 1 500 

Gebyrer 

Rot  i havna og hensatte hengere uten 

avtale og uten eierens navn og telefon nr. 
kr 1 500 kr 1 500 

  

Purregebyr (når det er implementert i 

faktureringssystemet) 
kr 150 kr 150 

       

Leie av midlertidig båtplass avtales med havnesjef.     

For å oppnå medlemspriser, må man ha vært medlem i foreningen i minst 3 måneder.                                                     

For alle andre tilkommer 100% påslag på alle priser.     

 


