
 

Reglement for tildeling av båtplass i Helgeroa Båthavn. 
(Sist vedtatt på ordinært årsmøte 19.3.2016) 

 

Båtforeningen er styrt av Larvik Havns KF’s reglement (sist vedtatt november 2011). I 
dette reglement er det særskilt § 1-3, 2-4, 2-5 og 2-6 som har betydning for 
tildelingen. Tildelingsreglement baserer seg på dette reglementet med noen 
presiseringer. 
 

1. 
For å få tildelt båtplass i Helgeroa Havn må følgende være til stede: 

A) Personen må være medlem og ikke ha noe utestående til Helgeroa Båtforening. 
B) Søknad om båtplass med følgende opplysninger må være sendt: 

i. Navn, fødselsdato, tlf.nr. e-postadresse og privatadresse. 
ii. Hva slags båt det søkes om plass for:  

iii. Type, lengde og bredde 
iv. Dersom søker har båt på søknadstidspunktet, må båtens 

registreringsnummer oppgis. 
v. Opplysning om søkeren har båtplass i annen havn. 

C) Dersom søkeren ikke er fast bosatt i Larvik kommune, må det oppgis hvilken 
tilknytning vedkommende har til kommunen, evt. Med adresse til feriebolig. 

D) Eventuelle endringer i opplysninger som er gitt, må snarest meldes til Helgeroa 
Båtforening.  

E) Søknad om å bytte til større båtplass kan først fremmes når eieren har hatt 
plassen i minimum 5 år. 

F) Søknaden må i alle tilfellene være skriftlig. 
 

2. 
Fortrinnsrett til båtplass  

A) Personer bosatt i Larvik kommune og de som allerede er tildelt båtplass 
har fortrinn i forhold til utenbysbeboere 

B) Utenbysbeboere som eier eller fester eiendom i Larvik har fortrinn i 
forhold til utenbysbeboere uten slik tilknytning til kommunen 

C) Fiskere som er registrert i fiskermanntallet har fortrinn til båtplass i 
båthavner som Staten har bygget ut som fiskerihavner 

D) Når én som ikke bor i kommunen sier opp sin båtplass, skal styret tildele 
en person utenfor kommunen ny båtplass, når denne ha ansiennitet 
foran medlemmer innen for kommunens grenser. 



 

 

3. 
Tildelingsprinsipper 
Når retningslinjer for hvilke søkere som har fortrinn er fulgt, gjelder følgende: 

A) Gjeldende ansiennitetsdato gjelder som rangering av hvem som skal 
tildeles båtplass først. 

i. For søkere som samtidig melder seg inn i Helgeroa Båtforening, 
gjelder ansiennitetsdato fra og med innbetalt medlemskontingent.  

ii. Ansiennitet for søkere om båtplass, som allerede er medlemmer, 
gjelder fra den datoen søknaden er bekreftet mottatt.  

iii. Ansiennitet for medlemmer med båtplass, som søker om bytte av 
båtplass, gjelder fra den dato søknaden bekreftes som mottatt.  

 

4. 
Tildelt plass 

Ved tildeling av plass gjelder følgende: 

A) Den som står på venteliste må takke ja når fast plass (etter ønsket 
bredde) tildeles.  

B) Takkes det nei, mistes plassen på ventelista. 
C) Den som tildeles plass kan, hvis ønskelig, søke om fritak for bruk av 

båtplassen i inntil 3 år, som andre med båtplass, før den eventuelt 
mistes. 

 


