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SØKNADSSKJEMA OG LEIEVILKÅR VINTERPLASS I SON GJESTEHAVN 2022/-23 

Etternavn:  
 

Fornavn:  
 

Mobil:  
 

E-post:  
 

Bopel-
/Fakturaadresse: 

 
 

Fabrikat:  
 

Modellbetegnelse:  
 

Regnr:  
 

Vekt med fulle 
tanker: 

 

Største lengde 
(meter inkl «alt»): 

 
 

Største bredde 
(meter): 

 

Byggeår:  
 

Forsikringsselskap:  

Ønsker strøm:  
 

Bankkonto (for evt 
tilbakebetaling): 

 
 

Fritekst for søker:  
 
 
 
 
 
 
 

Det henvises til leievilkår, fortøyningskrav og prisliste for vinterhavn.  
 
Leievilkårene er forstått og akseptert.  
 
Dato: _____________ Signatur: ____________________________________ 
 
(sending med vedlegg pr e-post er godkjent som signatur) 
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LEIEVILKÅR VINTERHAVN:   
1. Havnas leie- og ordensreglement gjelder så langt det passer.  
2. Vinterplassen er for opplag og gjelder omsøkt båt. Fremleie/utlån tillates 

ikke.  
3. Serviceanlegg med wc, dusj og vaskeri åpent 24/7så lenge 

pandemisituasjonen tillater det. Kommunalt wc tilbud ved fiskebutikken.  
4. Leieperiode: Fra 1. november og ut april. Leieavtale for midlertidig plass 

gjøres med havnesjef eller på www.dockspot.com 
5. Båt skal være registrert på leietager og kaskoforsikret for vinteropplag sjø.  
6. Fortøyning på anvist plass for egen risiko med fortøyningsutstyr og fendring 

dimensjonert for båtens vindfang, størrelse og vekt. Alle tau skal være 
stramme og påsatt rykkdemper av gummi. Minimum 4 brest og lange spring 
fremover og bakover på begge skrogsider. Fortøyning for storm. Se skisse. 
Det anbefales baug mot syd for best sikring ved evt vinterstorm. Båt legges 
0,5 m fra brygga så ispropell får effektiv virkning langs bryggekant. De som 
ønsker større isfritt areal tillates å bruke egen ispropell, forutsatt tilkoplet 
båtens strømmåler.  

7. Presenning skal være tilpasset og festet så den eller kanner ikke ligger i sjøen 
eller medfører ulempe for havnedrift eller nabo. Seil, fall og løsøre skal være 
sikret. 

8. Båteier er ansvarlig for orden om bord og tilsyn. Før og etter uvær skal båten 
ses til og om nødvendig foreta sikringstiltak så båten ikke påfører 
bryggeanlegg eller andre båter skade eller ulempe. Ved varsel fra 
havnekontoret plikter leietaker uten opphold å se til båten og utbedre avvik.  

9. Før tilkopling landstrøm skal strømmåleravtale med forbruksmåler være 
inngått. Strøm avregnes fortløpende og betales ved leieperiodens slutt. Feil 
på måler, havnas strømsystem eller om bord skal uten opphold varsles 
havnesjef. Båt skal ha forskriftsmessig elektrisk anlegg og minimum 2,5 
kvadrat jordet landstrømkabel godkjent for utendørs bruk. Ett strømuttak pr 
båt. Inntil 1500w. Strømmåler skal være på bryggestolpen. Båter permanent 
tilkoplet strøm skal minimum ha galvanisk skille for å redusere korrosjon på 
brygge og omkringliggende båter.  

10. Ved mislighold av leievilkårene kan utleier for leiers regning og risiko utbedre 
avvik, si opp avtalen, fjerne eller tilbakeholde båt eller utstyr samt utføre 
arbeid for leietagers regning. Retting av fortøyningsavvik er delegert til Soon 
Skibshandleri som fakturerer medgått tid og materiell til leietager. 

11. Ferdsel i havneområdet på eget ansvar. Strøkasse, spade, redningsbøye og 
brannslukker plasseres ved landgang.   

12. Informasjon og varslinger på facebookgruppe (opprettes før oppstart 
vinterhavn) 

http://www.dockspot.com/
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PRISLISTE  

2022/-23 Pris 
Longsideplass inntil 16m  kr     12 500  
Bås. 5.5m plass med 10 meter lang gangbar utligger og plassåpning 4,8m.   kr     10 500  
Bås. 5.0m plass med 8 meter lang gangbar utligger. Plassåpning 4,4m.   kr     10 000  
Jolleplass med kort lang fortøyningsbom. Plassåpning 2,5m. For båt inntil 
6m/21 fot. Ikke bobleanlegg.  kr      4 500 
Korttidsleie (pr uke)  kr       1 000 

 
 

Landstrøm (inntil 16 ampere) Kr 3,5 pr kWt 
Assistanse fra Soon Skibshandleri: Kr 500 + mva pr time. Leietagere i vinterhavna får 20% 
rabatt på fortøyningstau, sjakler, rykkdempere og fendere etc. 

 
 
 
FORTØYNINGSKRAV 
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SJEKKLISTE - GODKJENNING AV FORTØYNING VINTERHAVN 
 
Gjennom vinterhalvåret utsettes båt, fortøyninger og bryggemateriell for store belastninger. 
Kostnader og merarbeid unngås ved at de rette grep tas FØR båten pakkes inn og forlates.  
 
Brudd på fortøyningsbestemmelsene er vesentlig mislighold av leievilkårene.  
 
Sjekklisten er laget ut fra erfaring med de vanligste mangler og skader på båt eller brygge. 
 

Pkt Beskrivelse Status 
1 Tilstrekkelig dimensjon på tau og strekkavlastere.  
2 Lange spring begge skrogsider, forover og bakover, fortøyning som hindrer 

lengde- og sideveis bevegelse og opptar rykk. 
 

3 Stramme tau påsatt strekkavlaster, festet på en måte som ikke medfører 
fare for at de gnages av. 

 

4 Tau og fendere festet på en måte som muliggjør etterjustering 
(nabo/havnepersonale under/etter uvær). 

 

5 Alle fortøyninger virker sammen og ikke mot hverandre.  
6 Ingen risiko for at båt/anker/beslag slår mot fortøyningsbom eller brygge. 

Hekkanker anbefales sluppet ut eller demontert. 
 

7 Fall, seil, bom, løsøre, kalesje, presenning sikret mot å løsne.   
8 Båt ca 0,5m fra fenderstokk for å sikre god ispropellstrøm og opptak av 

rekved. 
 

9 Tilstrekkelig fendring mot fortøyningsbom og fenderstokk.  
10 1 stk reservetau hengt på rekka. Nabohjelp ved uvær etc.  
11 Landstrømkabel og kontakter kontrollert, tilkoplet og festet så den ikke blir 

snublefelle eller havner i sjøen. 
 

12 Kanner og tau til å holde presenning ligger ikke i sjøen og fryser fast.  
13 Galvanisk skille og jordfeilbryter testet.  
14 Forbruksmåler avlest og testet.  
15 Propangassflaske frakoplet ved reduksjonsventil.  
16 Lagt til FB gruppe for vinterhavn for informasjonsdeling.  

 
 
 
 


