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Kirkenes Havnevesen 

 

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 

 

§1 Juridiske bestemmelser 

Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. 
Den som er tildelt kaiplass plikter å rette seg etter dette reglementet og eventuelle pålegg fra Kirkenes 
Havnevesen. For øvrig gjelder Ordensforskriften for Kirkenes Havn, samt relevante paragrafer i Havne- og 
farvannsloven og forskrifter hjemlet i denne loven. 

§2  Tildeling av plasser 

Det er kun Kirkenes Havnevesen som kan tildele plass ved anlegget. Ved tildeling av ledige plasser gjelder 
følgende prioriterings bestemmelser. 

Fasteplasser: 

a) I prinsippet er faste liggeplasser ved anlegget beregnet for alle yrkesfiskere, registrert i blad-B og 
blad-A  i Sør-Varanger kommune i samme rekkefølge. Ved ledig kapasitet kan registrerte 
yrkesfartøy og fritidsbåter tildeles fasteplasser. Maksimum størrelse på fartøy er inntil 12 m som 
tildeles fasteplass. 

b) Tildelig skjer ved loddtrekking når det er flere søkere enn ledige plasser. Registrerte medlemmer i 
Bugøynes fiskarlag i minst halvt år, har 1. prioritet på halvparten av de til en hver tid ledige faste 
plasser. 

Gjesteplasser: 

c) Tildeling av gjesteplasser langs ytresiden av flytebrygga gjøres fortløpende etter ”førstemann til 
mølla” prinsippet. For øvrig gjelder de alminnelige regler for kaiplasstildeling i Kirkenes 
Havnevesen. Plass kan tildeles for inntil en mnd. ad gangen. Gjesteplasser skal tildeles av 
havnevakta.  

§3 Avfall 

Anleggets avfallscontainere er kun til bruk for leietakere ved anlegget og beregnet for normale 
husholdningsavfall. Deponering av avfall på flytebryggeanlegget eller ved dets nærliggende areal er ikke 
tillatt. Deponering av spillolje og lignende må gjøres på kommunens miljøstasjon. 
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§4 Oppbevaring av utstyr 

Oppbevaring av utstyr på eller ved brygga ikke tillatt. Skulle det likevel skje vil det bli ansett som søppel og 
blir fjernet på eiers regning uten varsel.  

§5 Fortøying og fendring 

Fortøyningen skal utføres slik at bryggene ikke utsettes for rykkbelastninger i fortøyningsfestene. Alle fartøy 
må fortøyes forsvarlig med for- og akter fortøyning, samt spring på begge sida av fartøyet. Ingen deler av 
båten skal være over gangbroen. Det skal kun benyttes fjærende fortøyning til kai og brygge. Leietakeren 
plikter å ha tilstrekkelig fendring av fartøyet fortøyd ved anlegget. 

Blir en fartøyeier av havnevesenets tilsynsmann gjort oppmerksom på at eiers fartøy ikke er forsvarlig 
fortøyd, skal dette straks rettes på. 

§ 6  Strøm 

Tilgang til strøm tildeles i forbindelse med tildeling av fasteplasser. Leietaker er selv ansvarlig for å finne 
forsvarlig anordning for låsing av uttakskontakt. Måleren leses av halvårlig. Strømprisen er i henhold til 
havneregulativet for Kirkenes Havn. 

§ 7  Ansvar og godt sjømannskap 

Kirkenes havnevesen har intet ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå på fartøyene, som følge av for 
eksempel kontakt med andre fartøy, innbrudd, dårlig vær, is eller ved at fortøyninger slites. 

Den enkelte leietaker plikter, ved manøvrering og på annen måte vise aktsomhet, renslighet og orden, i svar 
med godt sjømannskap for øvrig. 

 

Kontakt informasjon: 

Havnevakt:  41 45 49 92 

E-post:   havnevakt@svk.no 
 

 

 

Kirkenes, 1. juli 2013 

Havnesjefen 

Kirkenes Havnevesen 
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Kirkenes Havnevesen 

 

 

KONTRAKT FOR LEIE AV BÅTPLASS VED KOMMUNALE FLYTEBRYGGA I BUGØYNES 

 

§ 1 Utleier 

Navn:     Kirkenes Havnevesen 

Adresse:   Postboks. 406 

P.nr/P.sted:   9915 Kirkenes 

Organisasjonsnummer:  981 089 286 

Telefon nr. og e-post:  78977444  havnevesenet@svk.no 

 

§ 2 Leietaker 

Navn: 

Adresse: 

P.nr/P.sted: 

Organisasjonsnummer: 

Telefon nr. og e-post: 

Fartøy navn og kallesignal: 

 

§ 3 Leieforholdet omfang 

Leieforholdt omfatter anvist båtplass ved flytebrygga for fiskere fra og med………………………. 

 

§ 4 Bruk av leieobjekt 
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 Leieobjekt skal kun benyttes som båtplass for fartøy navngitt i denne kontrakten. 

§ 5 Kontraktstid 

Kontrakten har en gyldighet på 1 år med automatisk fornying på 1 år av gangen. Kontrakten kan sies opp ved 
hovedforfall 1.oktober hvert år. Oppsigelsestiden er 3 mnd. 

Oppfyller ikke leietaker sine forpliktelser i henhold til leieavtalen, eller de til enhver tid gjeldende ordensregler, kan 
utleieren forlange at leietaker fraflytter anlegget med 1 - en - måneds varsel. Ved vesentlig mislighold av 
leieforholdet kan utleier heve leieavtalen med øyeblikkelig virkning. 

§ 6 Årlig leiesum 

Det skal betales en årlig leiepris iht. den enhver til gjeldende ”Priser og vilkår for bruk av Kirkenes havn og særlig 
vilkår for kommunale flytebryggeanlegget i Bugøynes”. 

Årlige leiepris er pr. dato kr 14 280,- eks. mva. For fartøy med ekstrabredde, 420cm-600cm belastes det ekstra leie 
på 20 % av vanlige leie. Leiesummen omfatter ikke strømforbruk. Leiesummen forskuddbetales for hvert kvartal eller 
månedlig. Det sendes ut faktura. Fakturering vil følge regnskapsåret. Årlig leie reguleres ved regulering av 
havneregulativet. 

§ 7 Strøm 

Hver leietaker får anvist strømuttak med egne målere. Uttaket er låsbart. Leie taker er ansvarlig for all strømforbruk 
fra dette, samt erstatning av eventuelle skader på dette uttaket. Strøm blir fakturert kvartalsvis.  

§ 8 Mangler 

Leietaker plikter straks å melde til utleieren skriftlig om skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og 
mangler må han/hun melde uten unødig forsinkelse. Feil og mangler som leietaker kjente eller burde kjenne til ved 
kontraktinngåelsen, kan ikke gjøre gjeldende. 

§ 9 Fremleie eller overdragelse 

Fremleie eller overdragelse av kontrakten, helt eller delvis, er ikke tillat uten utleiers samtykke. 

§ 10 Plikter 

Utleiers plikter  

Det påhviler utleier å stille til rådighet fasiliteter for deponering av avfall ved anlegget. 

Det påhviler utleier å sørge for at anlegget med tekniske innretninger til enhver tid er i god stand. Utleier plikter også 
å sørge for godt vedlikehold og drift av flytebryggas fellesarealer. 

Utleier er berettiget til å foreta alle arbeid som måtte være nødvendige for anleggets forsvarlige vedlikehold, 
fornyelse, og å foreta ethvert forandringsarbeid så vel i som utenfor leieobjektet. 

Utleier skal påse at arbeidene er til minst mulig sjenanse for leietakeren, og i størst mulig grad varsle leietaker på 
forhånd. 

Leietakers plikter 

Leietaker plikter å følge de ordensregler som til enhver tid gjelder ved anlegget. 
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Leietaker plikter å behandle så vel tildelt plass som anlegget for øvrig med tilbørlig varsomhet. Tildelt plass må ikke 
brukes på en måte som forringer anleggets omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på en 
annen måte sjenere andre leietaker eller naboer. Kostnadene ved utbedring og eventuelt erstatning i forbindelse 
med disse forhold, er leietakers ansvar. 

Leietaker plikter å fortøye fartøyet ved tildelt plass på en forsvarlig måte som ikke påfører anlegget unødvendig 
belastning eller skade. Ved fortøyning i bås skal det bl. a. benyttes spring og strekkavlaster/gummidempere. Mesan 
eller lignende som øker belastningen på utriggerne skal være tatt ned. 

Leietaker plikter selv å holde utrigger/bom og trap/leider på sin liggeplass fri for snø og is. 

Bryggas strømforsyning skal kun benyttes fra tilkoblingspunkt/strømuttak tildelt av utleier. Det skal betales en 
strømpris iht. den til enhver tid gjeldende ”Priser og vilkår i havneregulativet.  

Avfall må legges i anleggets miljøstasjon. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter (utstyr- eller bruksrester og 
lignende) må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall vil utleier la avfallet fjernet for leietakers 
regning. 

Leietaker plikter å gi utlereir adgang til tildelt plass alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikeholdt etc. I alle tilfeller 
der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen, har utleier rett til skaffe seg adgang 
til plassene. 

Tilfeldige avbrudd i forsynninger av strøm plikter leietaker å tåle uten erstatning eller leiereduksjon. 

 

§ 11 Endring av båtplass 

Endringer av båtplass må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. 

Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i dennes tjeneste, faste eller tilfeldige, 
og/eller andre personer som denne har gitt adgang til leieobjektet. 

Oppfyller ikke leietaker disse forpliktelser er utleieren berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers 
oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeid for leietakers regning. 

§ 12 Leieforholdets opphør. Mislighold. 

Leietaker vedgår at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf.§13-2,3.ledd(a) 
i tvangsfullbyrdelsesloven. 

Gjør leietaker seg skyldig i annet vesentlig mislighold av leiekontrakten kan utleier heve denne, og leietakeren plikter 
da å fraflytte leieobjektet. 

En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker leieobjekt som følge av 
konkurs, plikter å betale leie for den tid som måtte være igjen av leietiden, med fradrag av det utleier måtte få inn 
ved ny utleie. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding av leieobjekt fører med 
seg, samt utgifter til ny utleie. 

§ 13 Fraflytting 
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Leietaker skal ved fraflytting tilbakelever Leieobjektet ryddet og rengjort, og for øvrig i kontrakts- og 
håndverksmessig forsvarlig vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten er oppfylt med normale intervaller i 
leieperioden, aksepterer utleier normal slitasje og elde frem til fraflytting. 

Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utføre for leietakers regning. 

Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes 
skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og etterlatte gjenstander kan utleier fjerne på leietakers 
regning. 

§ 14 Konkurs 

Ved leietakers konkurs kan utleier bringe leieforholdt til opphør umiddelbart, med mindre boet trer inn i leietakers 
rettigheter og plikter etter kontrakten, jf. dekningslovens § 7-10. 

§ 15 Forsikring 

Hver av partene holder sine interesser forsikret. 

Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann. Innbrudd, strømbrudd mv. ut over det som 
dekkes av de forsikringer utleier har som eier av anlegget. 

Leietaker forsikrer egen båt, personell og personer de gir adgang. Leietakers forsikring skal være slik utformet at 
utleierholdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår på leieobjektet eller på annen måte som følge av 
leieforholdet. Utleier kan kreve at leietaker legger frem forsikringsbevis med vilkår. 

§ 16 Force Majeure 

Streik, lockout, blokade eller andra forhold som partene ikke rår over. Som for eks. brann, eksplosjon, avbrytelse av 
tilførsel av vann, strøm mv. opptøyer, krig eller inngrep av offentlige myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine 
forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan 
bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps - eller skadeserstatning. 

§ 17 Pantsettelse/tinglysing 

Leiekontrakten kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykker utleieren, skal leietaker dekke alle 
omkostninger forbundet med tinglysingen. Leietaker forplikter seg til å avlyse kontrakten senest en måned etter 
leieforholdets opphør. 

Leiekontrakten kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. 

 

§ 18 Leieregulering 

Partene kan årlig, første gang med virkning fra 01.01.2014, kreve leien regulert med inntil 100 % av eventuelle 
endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig 
indeks. Forøvrig gjelder havneregulativets regulerings vilkår. 

Dersom anlegget pålegges kostnader av off. myndigheter eller prisene for strøm og renovasjon stiger vesentlig kan 
leieprisen reguleres tidligere. Reguleringen kan allikevel ikke overstige de faktiske kostnadene som påføres anlegget. 

Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. 
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§ 19 Verneting 

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. 

 

 

Denne kontrakten er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

 

Kirkenes, den …………………………    Kirkenes, den ………………………. 

 

 

----------------------------------------    --------------------------------------- 

Kirkenes Havnevesen      Navn Leier 
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