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Ordensreglement for Tenvik båtforening 
”Brygge-leksikon fra A til Å” 

 
À jour pr. 09.04.2021 

 
 
 

A 
 
Avfall 
Båtforeningen har ikke noen egen ordning for mottak/fjerning av avfall. Enhver plikter å ta hånd om 
eget avfall. Ingen form for avfall, heller ikke matrester eller fiskeavfall, skal kastes i sjøen eller 
naturen i nærheten av havneområdet. Tømming av båttoalett eller annet utslipp fra båt som oppholder 
seg i havneområdet er strengt forbudt. 
Se også ”Ferdsel i havneområdet” og ”Tømming av toalett”. 
 

B 
 
Brann 
I tilfelle brann i båt som ligger i bryggeanlegget, plikter alle tilstedeværende området å bistå i arbeidet 
med (1) redde liv, (2) tilkalle brannvesenet (tlf. 110), (3) starte slukningsarbeid, (4) forsøke å isolere 
brannen ved enten å slepe brennende båt ut av bryggeanlegget eller ved å fjerne båter/utstyr i nærheten 
som kan skades av brannen. Alle branntilløp skal varsles båtforeningens leder eller bryggeansvarlig, 
herunder informasjon om skadeomfang (hva er skadet, hvem sin båt/utstyr er skadet o.s.v.). 
 
Båtforeningens utstyr 
Båtforeningens utstyr skal kun benyttes til det formål utstyret er ment for. Mangler, slitasje eller skade 
skal meddeles båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. Skade som er forvoldt ved forsett eller 
uriktig bruk av utstyret, skal erstattes av den som i skadeøyeblikket disponerte utstyret. 
 
Båtplass 
Den enkelte båtplass («bås») i bryggeanlegget disponeres kun av den som er tildelt plassen og som 
ikke har forfalt gjeld til båtforeningen (årskontingent og/eller -leie). 
Det er kun tillatt med èn båt pr. båtplass.  
Det er ikke tillatt å fortøye båt i bryggeanlegget andre steder enn i båtplass eller på et sted/måte som er 
nærmere anvist av/avtalt med båtforeningen. 
I tilfelle det påvises båter i båtplass som er ukjent for både den som disponerer plassen og for 
båtforeningens styre, vil båten kunne bli innesperret, flyttet og/eller bli transportert til annen 
oppbevaringsplass (på sjøen eller på land) enn Tenvik, alt på eiers regning og risiko. 
 

E 
 
Elektrisitet 
Bryggeanlegget er utstyrt med 230V CEE strømuttak. Medlemmer og leietakere kan i perioden 1. april 
til 30. september benytte strømuttak til vedlikehold av egen båt. Bruk av strømuttak utover den 
perioden man selv oppholder seg på brygga skal på forhånd avtales med båtforeningen. Gjester gjør 
egen avtale med båtforeningen om bruk av strøm, hvis ønskelig. 
Enhver form for fast tilkopling, eller bruk av strøm til drift av installasjoner om bord i båter (varme, 
kjøling, belysning etc.) skal være forhåndsavtalt med båtforeningen.   
Alt elektrisk utstyr skal være jordet. 
Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse, miljø eller 
sikkerhet. 
Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller hinder for 
personer som ferdes i båtforeningens område. 
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F 
 
Ferdsel i havneområdet 
Tenvik båtforening skal være et hyggelig og ukomplisert sted å være - enten du er medlem, leietaker 
eller gjest. 
All ferdsel, herunder bading og opphold, innenfor båtforeningens område skjer på eget ansvar. 
Medlemmer og leietagere er velkommen til å ha med egne gjester innenfor båtforeningens område, 
men er ansvarlige for at deres gjester forholder seg til ordensreglementet. 
All ferdsel og opphold i området skal skje på en måte som ikke er til last eller sjenanse for øvrige 
tilstedeværende. Tiltak som medfører støy, forurensing eller andre forhold som i sin alminnelighet 
oppfattes å være til last eller sjenanse, skal på forhånd være godkjent av båtforeningens leder eller 
bryggeansvarlig. 
For ferdsel med motorkjøretøy på båtforeningens område gjelder alminnelige trafikkregler. For ferdsel 
med båt i havneområdet gjelder alminnelige sjøveisregler. Båter på vei inn og ut av havneområdet skal 
avpasse farten både av hensyn til den alminnelige sikkerhet i området, og av hensyn til bølger og 
eventuell ulempe man måtte påføre båter og tilstedeværende i havnen. Man skal være oppmerksom på 
badestranda nord for bryggeanlegget, og være spesielt oppmerksom på at det kan være personer som 
bader i det området man kommer kjørende. 
Bruk av dregg eller anker i havneområdet er ikke tillatt. 
Båtforeningens område grenser til både offentlige og private badeplasser. Offentlig kyststi går 
gjennom båtforeningens område. Ved ferdsel i havneområdet skal det utvises hensyn og respekt 
overfor disse. 
Den som ferdes innenfor båtforeningens område, aksepterer at området kan være videoovervåket eller 
på annen måte sikret med alarm-/overvåkingsutstyr. 
I tilfeller hvor vakt er på plass (for eksempel nattevakt i sommersesongen), skal man etterkomme 
vaktens anvisninger. 
Se også «Parkering». 
 
Fortøyning 

Det skal benyttes tauverk, kjetting, fortøyningsfjærer, sjakler og annet 
materiell som er tilpasset båtens tyngde og størrelse. 
Båten skal forøyes i minimum fire punkter; styrbord akter, babord akter, 
styrbord baug og babord baug. Alle fire punkter skal ha fjæring av gummi. Det 
skal ikke benyttes fortøyningsfjærer av metall. 
Fortøyningen skal tilpasses slik at ingen del av båten eller utstyr stikker inn 
over bryggekanten. Hvis nødvendig, skal det benyttes spring, se illustrasjon til 
venstre. 
Fortøyning skal tilpasses slik at båten ikke kommer i berøring med verken 
brygge eller utstikkere. Hvis nødvendig, skal det benyttes fendere. 
Maksimalt skrogutstikk bak utstikkere er 1,5 meter. 
Se også ”Modifisering av båtplass/bås”. 
 

G 
 
Gjesteplasser 
Båtforeningen har ingen etablerte gjesteplasser, men ved behov kan båtforeningen være behjelpelig 
med å skaffe plass for korttidsleie. Spørsmål om gjesteplasser rettes til båtforeningens leder eller 
bryggeansvarlig, alternativt til vakt ved opphold under ett døgn. Det betales en havneavgift for bruk av 
tildelt gjesteplass. 
 

H 
 
Helse, miljø, sikkerhet (HMS) 
Ferdsel i havneområdet krever oppmerksomhet knyttet til elsikkerhet, brannsikkerhet, sikkerhet ved 
ytre miljø (forurensing) og personsikkerhet. Både medlemmer, leietakere og gjester i havneområdet 
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plikter å bidra til god HMS og å varsle båtforeningen (v/ styrets leder) dersom man opplever forhold 
som enten er eller kan utgjøre en risikofaktor.  
 

I 
 
Informasjon 
Viktig informasjon for brukere av båtforeningens område blir slått opp utenfor vaktbua eller på annet 
egnet sted i havneområdet. Brukere av båtforeningens område skal regelmessig forvisse seg om at man 
er kjent med denne informasjonen. 
 

K 
 
Kran 
Se ”Utsetting og opptak av båt”. 
 

L 
 
Langtids opphold i bryggeanlegget 
Se «Overnatting i båt i bryggeanlegget». 
 

M 
 
Modifisering av båtplass/bås 
Modifisering av båtplass/bås – for eksempel montering av ekstra fortøyningsfester, pullere, fendere 
eller lignende – er ikke tillatt uten forhåndsgodkjennelse av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. 
Utstyret blir vederlagsfritt båtforeningens eiendom fra det øyeblikk utstyret er montert, og kan ikke 
senere demonteres uten godkjennelse av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. 
Se også ”Fortøyning”. 
 

N 
 
Nøkkel 
Utdelt(e) nøkkel(er) til båtforeningens låser skal kun disponeres av den som har fått nøkkelen(e) 
utdelt, og kan ikke lånes videre til andre. Nøkkel kan bestilles av båtforeningens leder eller 
bryggeansvarlig, og lånes ut mot et engangs nøkkelgebyr. Nøkkel leveres vederlagsfritt tilbake til 
båtforeningen ved avsluttet medlemskap/leieforhold. 
 

O 
 
Opplag 
Båtforeningen har ikke opplagsplasser på land for båter, tilhengere eller annet utstyr. Etter avtale med 
båtforeningens leder eller bryggeansvarlig kan det gjøres unntak for joller og mindre utstyr.  
 
Opptak av båt 
Se ”Utsetting og opptak av båt” 
 
Overnatting i båt i bryggeanlegget 
Overnatting i egen båt er tillatt så lenge man følger disse ordensreglene samt øvrige bestemmelser for 
ferdsel/opphold i havneområdet. 
Dersom vaktordning er innført skal vakten (kveld/natt) varsles om at det er personer som overnatter i 
båt i bryggeanlegget. 
Langtids opphold i bryggeanlegget, det vil si opphold med overnatting i båten, enten man er medlem, 
leietaker eller gjest, som varer lenger enn syv netter skal på forhånd avtales med og godkjennes av 
båtforeningen. 
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P 
 
Parkering 
Innkjøring til havneområdet er til høyre rett før Søndre Tenvikvei 1. Innkjøringen er normalt avstengt 
med kjetting og hengelås. Den som låser opp hengelåsen er ansvarlig for at den også låses igjen. 
Havneområdet kan altså bli avlåst uten nærmere varsel til de som måtte oppholde seg der. Dersom 
man oppholder seg med bil i havneområdet uten å ha egen nøkkel, betyr det at man kan risikere å bli 
innelåst. 
Medlemmer og leietakere kan låne nøkkel til innkjøringen mot å betale et engangs "nøkkelgebyr". 
Nøkkel passer til hengelås på venstre side av kjettingen. Lås på høyre side tilhører Færder kommune. 
I havneområdet (innenfor kjetting) er det kun anledning til korte opphold. Man kan ikke forlate 
havneområdet (f.eks. ta seg en tur med båten) med bilen parkert i havneområdet. Unntatt er plasser til 
venstre rett innenfor kjettingen som er reserverte plasser og som kan benyttes til langtidsparkering. 
Rett utenfor havneområdet, langs Søndre Tenvikvei til høyre rett før innkjøringen til havneområdet, 
har båtforeningen et fåtall parkeringsplasser til disposisjon. Disse plassene kan kun benyttes mot at det 
plasseres gyldig p-bevis i bilens frontrute. Slikt p-bevis tildeles kun medlemmer med spesielle behov 
eller mer enn 1 km reisevei mellom bopel og havneområde. 
Forøvrig henvises brukere av havneområdet til å benytte kommunens parkeringsplass i Tenvik. 
 

S 
 
Søppel 
Se ”Avfall”. 
 

T 
 
Tilsyn med egen båt 
Ethvert medlem / enhver leietager plikter å ha regelmessig tilsyn med sin båt, slik at man er forvisset 
om at alt er i orden, og at båten ikke kan forårsake skade på båtforeningens eller annen persons 
eiendom. Det skal utvises særskilt tilsyn i tilfelle mye vind og/eller mye nedbør. 
 
Toalett 
Det er offentlig toalett i tilknytning til Tenvik kommunale brygge. 
 
Tømmestasjon for toalett 
Det er tømmestasjon for bobiler i tilknytning til Tenvik kommunale brygge. Tømmestasjonen kan 
være egnet også for båttoalett. 
 

U 
 
Utsetting og opptak av båt 
Båtforeningen tilbyr ikke tilgang til kranen på Tenvik kommunale brygge.   
For den som ønsker det, kan området nord for nordre pir benyttes til utsetting og opptak av båt. 
Området er tilgjengelig for båthenger, men er for øvrig ikke tilrettelagt for utsetting eller opptak av 
båt. Området er ikke egnet for adkomst med kranbil. Den som foretar utsetting eller opptak av båt gjør 
dette for egen risiko. 
 

V 
 
Vakt 
Det er styret som i forkant av hver sesong beslutter eventuell vaktordning. Det enkelte medlem / den 
enkelte leietager blir tilskrevet, og er personlig ansvarlig for enten å stille selv, eller skaffe 
stedfortreder. Personen som stiller skal ha fylt 18 år. Vaktprotokoll skal fylles ut. Årsmøtet vedtar 
gebyr for ikke å møte på vakt. 
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Båtforeningen skaffer ikke vikarer til vakt, men forsøker å ha tilgjengelig en oversikt over personer 
som er villige til å påta seg vakter. Årsmøtet vedtar standard godtgjørelse som i så fall betales til den 
som påtar seg vakt. 
 
Vaktbu 
Båtforeningens vaktbu skal benyttes til båtvakter, møter og/eller annen aktivitet i båtforeningens regi. 
Annen bruk av vaktbu skal på forhånd være godkjent av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. 
Den som bruker vaktbua, er ansvarlig for rydding og renhold, og å forlate bua i samme stand som da 
man ankom. Søppel skal fjernes. Mangler, slitasje eller skade skal meddeles båtforeningens leder eller 
bryggeansvarlig. Skade som er forvoldt ved forsett eller uriktig bruk av bua, skal erstattes av den som i 
skadeøyeblikket disponerte bua. 
 
Vann 
Bryggeanlegget har vannposter med 21 mm (G1/2") gjenger. Vann er normalt tilkoplet i perioden 1. 
april til 30. september og kan benyttes av medlemmer, leietakere og gjester. Ved tapping av vann skal 
man unngå unødvendig forbruk, og det skal tas hensyn til hygiene. Det er ikke tillatt å la verken dyr 
eller mennesker drikke direkte av installerte vannposter. Det er ikke tillatt å foreta vask eller 
rengjøring ved vannposten. 
 
 
 
 

 
 
 

Velkommen til Tenvik båtforening! 
Vi ønsker deg et hyggelig og ukomplisert  

opphold i vårt bryggeanlegg. 
God båtsesong! 


