
INSTRUKS 
 

Instruks for kjøp av båtplass eller salg av eigen båtplass(innskuddsplass) i Stord Båtlag(SBL) 

sine hamner, etter  vedtektene sine §§ 10 og 11. 
 

Kjøp eller salg av båtplass. 

 Kjøp eller salg av båtplass skal skje skriftlig gjennom båtlaget ved styret pr. E-mail, 

post@stordbatlag.no, eller til Stord Båtlag, Postboks 418, 5401 Stord. 

Kjøp av båtplass krev at ein er/blir medlem i SBL. For å kunne stå på venteliste for kjøp av båtplass 

må ein til ei kvar tid ha betalt medlemskontingent i laget. 

Fakturering/betaling. 

Fakturering/betaling skal gå gjennom SBL og i samsvar med til ei kvar tid gjeldande prisliste. 

Nykjøp(1. gangs kjøp for nytt medlem) av båtplass blir i tillegg til prislista(innskuddsbeløpet) belasta 

med eit etableringsgebyr på kr. 10.000.  

Tildeling av ledig båtplass. 

Tildeling av ledig båtplass skjer etter ansiennitet på ventelista, eventuelt etter ansiennitet i båtlaget. 

Storleik på båt opp mot ledig plass/utnytting av hamna, kan gi at ein må fråvike ansiennitet. 

Styret, ved hamneleiar, behandlar søknad om plass og gir skriftlig tilbod til søker visst ledig plass. 

Søker må svare på tilbod innan fastsatt frist og betale Medlemskontingent, Innskudd, Hamneleige, 

etc. seinast innan forfallsdato på faktura. Manglande reaksjon på tilbod eller betaling innan 

forfallsdato fører til at tilbodet blir trekt tilbake. Plassen vert då tilbudd neste på søkerlista. 

Tildelt plass ved kjøp(innskot) disponerast normalt av eigar når ein oppfyller sine plikter i høve SBL 

sine Vedtekter og Instrukser. Ytre forhold kan føre til krav om byte av plass. 

Overdraging av Rettighetsbevis(Innskotsbevis).  

Alle former for overdraging av Rettighetsbevis(Innskotsbevis) skal godkjennast av Styret. Dette gjeld 

og overdraging ved arv. Bortsett frå ved arv, der arveloven gjeld, har SBL fortrinnsrett til innløysing 

før andre medlemmer. 

Person som overtek Rettighetsbevis til plass ved arv må kontakte SBL for å få nytt bevis i eige namn. 

For å kunne nytta retten til plassen må ein være medlem/opprette medlemskap i SBL. 

Salg av båtplass. 

Vil båtplasseigar selje plassen sin så skal dette meldast skriftleg til styret ved E-mail eller brev. 

Plassen blir då tilbudd medlemmer på venteliste etter ansiennitet. Plasseigar står fritt til å selje 

plassen visst ikkje kjøper på venteliste eller SBL nytter innløysingsretten. Salsprisen/innløysingsprisen 

framgår til ei kvar tid av gjeldande prisliste. 

Plasseigar må etterleve vedtekter, instrukser og alle økonomiske plikter til plassen er selt. 

Ved avslutning av båtplassen ryddast og alle økonomiske forhold ordnast opp. 

Båt i hamna skal til ei kvar tid ha gyldig ansvarsforsikring. 

Innløysingsverdi på Rettighetsbevis(innskotsbevis). 

Innløysingsverdi på Rettighetsbevis(innskotsbevis) blir fastlagt på grunnlag av gjennomsnittlig 

konsumprisindeks pr. november føregåande år. 

 

Vedtatt Styremøte: 07.12.17 

 

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

 Øystein Kvalvik, leiar     Torvald Huglen, kasserar 
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