
 

 
 
 
 
Reglement – kommunalt flytebryggeanlegg Mehamn/Varholmen 
 
1. Disponeringsplan 
 

a) Fiskefartøy i aktiv drift har første prioritet ved tildeling av plasser ved anlegget. 
b) Antall plasser som gjøres tilgjengelig for helårsutleie bestemmes i den til enhver tid 

gjeldende disponeringsplan. 
c) Gamvik-Nordkyn Havn KF (GNH) har rett til å omdisponere båtplassene når det er 

hensiktsmessig og praktisk for driften av bryggeanlegget, og kan avgjøre om en båt er for 
stor til å kunne ligge på bestemt plass i anlegget. 

d) Båtplassene skal kun benyttes til fortøyning av båt. 
 
2. Leieavtaler og depositum 
 

a) Leiepris fastsettes av GNH i og oppgis i GNHs til enhver tid gjeldende prisliste. 
b) Leien skal betales forskuddsvis per leieperiode, og gir rett til å fortøye båt på anvist plass i 

leieperioden. For strøm/vann, se pkt. 5. 
c) Leiepris kan justeres årlig av GNH eller ved fornyelse av avtaleperiode. 
d) Leieavtale kan sies opp av enhver part med 1 måneds varsel.  
e) Leieavtaler inngås med inntil maks 1. års lengde (helår). Helårsavtaler fornyes automatisk 

hver avtaleperiode inntil én av partene sier opp avtalen. 
f) Benyttelse av anlegget regnes som inngått avtale, selv om skriftlig avtale ikke er inngått. 
g) Leietager forplikter seg ved bruk av anlegget til å følge de instrukser, reglement og 

betingelser som til enhver tid er publisert på nettsiden 
www.nordkynhavn.no/fbmehamn. 

h) Leietager kan fremleie helårsplass i kortere perioder etter avtale med GNH, ihht. 
reglement for fremleie.  

i) Helårsplasser som ikke benyttes i en gitt periode, kan også fremleies av GNH. Ved 
langvarig benyttelsesopphold (over 6 mnd.) kan GNH si opp avtalen og fordele plassen til 
ny leietaker. 

j) Ved manglende betaling eller overtredelse av reglement mister leietager båtplassen uten 
nærmere varsel. 

 
 
 



 

3. Orden og renhold 
 

a) Under ferdsel i båt til og fra bryggeplass skal det utvises aktsomhet. 
b) Leier plikter å ikke lagre utstyr på brygger, utriggere eller landgang. 
c) Avfall skal ikke kastes på eller ved anlegget. 
d) Leietager plikter å rengjøre/spyle bort søl og spill. 

 
4. Sikkerhet 
 

a) Leietager er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd og fendret til enhver tid. 
b) Leietager er ansvarlig for skader på båt, utstyr eller anlegg i forbindelse med bruk av 

anlegget. 
c) Brannfarlig eller farlig materiell skal uten unødvendig forsinkelse fjernes fra anlegget. 
d) Ingen deler av båten eller båtens utstyr skal stikke ut over brygge eller utriggere.  
e) Leietager plikter å holde jevnlig tilsyn med egen båt i anlegget, spesielt ved dårlige 

værforhold. Leietager plikter å undersøke båten uten opphold dersom varsel blir gitt. 
f) Leietager plikter å ha gyldig ansvarsforsikring på båten(e) som skal benytte båtplassen. 
g) Leietager gir GNH rett til å begrense mulig skade på anlegg eller tredjeparts eiendom ved 

å berge, fjerne, lense eller på annen måte sikre leietagers båt og utstyr ihht. offentlige 
bestemmelser. Leietager plikter å refundere utlegg i denne forbindelse samt erstatte 
ødelagte verdier. Leietager aksepterer at båt og utstyr kan tas i arrest inntil utestående 
beløp er mottatt. 

h) Leietager kan ikke kreve erstatning for skader på egen båt eller utstyr som følge av 
skadebegrensende tiltak. 

i) GNH er ikke ansvarlig for tap av utstyr eller verdigjenstand som oppbevares i båt eller på  
anlegget. 

 
5. Strøm og vann 
 

a) Ved bruk av strøm må det betales depositum for nøkkel og lås (se prisliste), som 
refunderes ved avtalens utløp. Strøm faktureres etter bruk, se gjeldende prisliste. 

b) Vanntilkobling kan ikke garanteres, i synnerhet ikke under vintersesongen. Evt. tilkoblet 
vann kan benyttes fritt. 


