SØKNAD OM KOMMUNAL BÅTPLASS I SON
Sendes som scannet vedlegg/bilde til post@sonhavn.no
eller brevpost til Havnekontoret, postboks 42, 1556 Son.
For kart, priser, leievilkår og annen informasjon: www.sonhavn.no
Tildeling skjer ut fra hva som er ledig og ansiennitet (søknads dato). De som avslår tilbud slettes fra søkerlisten. Kommunal plass
tillates ikke utleid, lånt bort eller benyttet i næringsvirksomhet. Når plassen er ledig disponeres den av havnekontoret.
Bruk blokkbokstaver
Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Mobiltelefon:

E-post:

Poststed:

Jeg søker om:
Fast plass (kun for kommunens
innbyggere):

Hva som helst i påvente av midlertidig ledighet/gjestehavn etc.

1 til 3-års avtale (innbygger eller med
registrert fritidseiendom)

Bytte av eksisterende plass (skriv kundenummer, pir/plass og
ønske i fritekstfelt)

1-3 års avtale (IKKE innbygger eller
fritidseiendom)

Plass til jolleslipp (skråning mellom pir NC-NI)

Jeg søker plass til:
Seilbåt

Motorbåt

Slepejolle

Fabrikat/merke:

Største lengde LOA (m):

Typebetegnelse:

Største bredde BOA (m):

Årsmodell/byggeår:

Vekt med fulle tanker (kg):

Registreringsnummer (gyldig reg er vilkår for plass)

Dypgang (m):

Forsikringsselskap og type:

Evt. utfyllende opplysninger:

Plassønske (husk at plassmål inkluderer fortøyningsbommer. Beregn 20 cm pr båtside til fendering/slingring)
Båtplassmål Båtbredde Båtlengde inntil (inklusive "alt" foran og bak)
Ønsket del av havna:
inntil
3,0 m
2,6 m
8,0 m/25 fot. Alle plasser har bommer. Flere ved NA har gangbare
Son Havn Syd (Son Spa)
Pir SB, SD, SE og SF har strøm
3,5 m
9,0 m/29 fot. Alle plasser har bommer. Son Havn Syd har gangbare
3,0 m
til batteriladning kl 06:00 til
10,3 m/33 fot. Alle plasser har gangbar utligger
3,3 m
4,0 m
kl 12:00 (inkludert i leien).
4,1 m
13,0 m/42 fot. Enkelte plasser har 2 stk 10m gangbare utliggere
5,0 m
Longsideplass for båt inntil 15 m/49 fot (brygge NB til NJ)
Son Havn Nord (sentrum)
Svaibøye i bøyehavn
Pir NC-NI har ikke strøm.
NA, NB og NJ: Strøm når inngått
Jolleslipp i skråning mellom pri ND-NI (slepejolle inntil 3,0 m/9 fot)
plug-in måleravtale.
Jeg aksepterer til enhver tid gjeldende
leievilkår, herunder årlig gebyr for
oppføring på venteliste.

Signatur

Sted og dato

