
 

Priser 2020 (vedtatt av årsmøtet 9. mars 2020) 
 

Medlemskontingent for 2020 Kr. 1500 

Administrasjonsgebyr for søknad om båtplass Kr. 100  

Purregebyr på ikke innfridde betalingsoppfordringer Kr. 70 

Havneavgift for 2020 (medlem over 70 år, halv pris) Kr. 4000  

Arbeid for havneavgift (medlem over 70 år, halv tid) 8 timer (kr. 500/time)  

Innskudd, fast plass, flytebrygge 
Innskudd, fast plass, indre havn 

Kr. 6000/løpemeter brygge 
Kr. 4000/løpemeter brygge 

10 meter gangbar uteligger 
7 meter gangbar uteligger 

Kr. 5000 
Kr. 3000 

10 meter bom 
7 meter bom 

Kr. 2500 
Kr. 2000 

Årlig nedskriving av innskudd 10% 

Leie opplagsplass på land, båt nr. 1, medlem 
Vinteropplag er gratis 

Kr. 200/mnd første 12 mnd. 
Kr. 500/mnd etter 12 mnd. 

Leie opplagsplass på land, båt nr. 2, medlem 
Vinterbruk for liten båt nr. 2 i egen fortøyningsplass er gratis 

Kr. 50/mnd 

Leie opplagsplass på land, ikke medlem Kr. 250/mnd 

Leie båtplass på sjø, båt nr. 1, medlem uten fast plass Kr. 250/mnd 

Leie båtplass på sjø, båt nr. 2, medlem uten fast plass Kr. 250/mnd 

Leie båtplass på sjø, ikke medlem Kr. 400/mnd 

Slipping - Opptak og utsetting, medlem Kr. 200 

Slipping - Opptak og utsetting, ikke medlem Kr. 400 

Slipping - Døgnpris (pr. påbegynt døgn), medlem Kr. 100 

Slipping - Døgnpris (pr. påbegynt døgn), ikke medlem Kr. 200 

Strøm, pr kWh Styret bestemmer. Ref. 8.1.10 

 
Leie av plass betales uoppfordret og forskuddsvis for 3 måneder om gangen, etter at leieavtale er inngått. 
 
Leie av båtplass forutsetter ledig kapasitet og fristilling (oppsigelse) med 4 ukers varsel. 
Medlem har prioritet foran ikke medlem. 
 
For opplag av båt på land ut over vintersesongen betales ”Leie opplagsplass på land”. 
 
Båter får ligge på land i maksimum 2 år vederlagsfritt for reparasjon. 
Dersom båten ikke er ferdig reparert etter 2 år på land, skal medlem betale i henhold til 
”Leie opplagsplass på land” som om båten har vært på land i mer enn ett år. 
 

For båt nr. 2 for medlemmer: Ved full kapasitet må plass fristilles med 2 ukers varsel. 
 

 

 


