Harstad Båtforening
Postboks 690
9487 Harstad
Harstad 20. desember 2017.

Vedrørende større båtplass til formann
Bakgrunn.
På styremøte den 9. november tok formann opp at han hadde «hørt» at han hadde
fått båtplass siden han var formann, og ville ha styret og havnesjefen til å svare på om han
fikk plassen eller ikke.
Formann har stått på venteliste for større båtplass siden 1.5.2015
Formann la frem havneregulativet, hvor han hadde markert teksten hvor det står følgende:

«Båter med størrelse over 10,25 m kan normalt ikke plasseres ved flytekaiene.
Størrelsen defineres som lengden på båten inkl. badeplattform , ekskl. baugspyd.
Dersom plassen og utliggerne tillater det kan dette kravet fravikes etter behandling
i styret med anbefaling av havneleder»
Formann ba styret og havnesjefen om å komme med svar på om plassen kunne anses som
sin eller ikke. Formann trådte så tilbake og lot styret og havnesjef diskutere dette.
Medlemmer av styret stilte følgende spørsmål til havnesjefen:
-

Hvorfor formann ikke kunne få plassen?

-

Hvilke kriterier havnesjefen legger til grunn for en vurdering av hvorfor formann ikke
kunne få plassen?

Enkelte medlemmer i styret forventet å få et svar med en gang, noe undertegnede ga
beskjed om at ikke ville bli innfridd, og at et svar vil være skriftlig til neste styremøte.
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Følgende vurderinger er gjort og lagt til grunn for anbefalingen:
1. På et styremøtene våren 2017 var det enighet om at ingen skulle tildeles nye plasser,
før vi hadde fått oversikt over organiseringen av havnen.
2. Formann fikk muntlig beskjed om at plassen kunne disponeres inntil videre, slik flere
andre har fått som har kommet med båt som er større enn plassen de disponerer.
3. Plassen som blir benyttet var 360 cm bred, men er nå utvidet til 390 cm for at den
skulle passe båten.
4. Plassen var tenkt brukt i forbindelse med mulig omorganisering og var derfor ikke
tildelt noen, men den var tiltenkt noen.
5. I havnereglementet står det at båter «over 10,25 m kan normalt ikke plasseres
ved flytekaiene». Båten til formannen er 36 fot, 10,97 meter lang. Den er 72 cm
lengre enn det havneregulativet tillater. På brygge en ligger det allerede båter som er
over 10,25 meter.
6. Utriggerne på denne plassen er 8 meter. Leverandørene av utriggere har en
veiledning/krav til at utstyret blir brukt innenfor det området det er beregnet for. Den
sier at maks båtlengde ikke bør være mer enn utriggerlengden + 20%.
7. Vi har flere båter som ligger med for korte utriggere. Det betyr ikke at vi skal
fortsette med det. Vi må vurdere dette opp mot leverandørenes krav til utstyret,
(forsikring) kompetansen og erfaringer vi har med utstyret, samt de værmessige
forhold i havna.
8. Havnesjefen mener at kravet om utriggerlengden i forhold til båtens lengde bør
vurderes implementert i havnereglementet. Vil derfor ta dette med i vurderingen når
det tildeles båtplasser fremover.
Med bakgrunn i disse vurderingen vil plassen nå, ikke bli tildelt formann. Formann kan ligge
her inntil videre, slik det var muntlig avtalt. Hvis det åpner seg en mulighet for
omorganisering, vil det kanskje gi rom for flere store plasser på brygge en.
Mvh
Svein-Ole Karlsen
havnesjef
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