
  BÅTFORENINGEN PLUGGEN    
 
 

Gebyrer og tidsfrister 

 

Tidsfrister 2022 

Måned Dato Hendelse 
Februar 28 Frist for oppsigelse av båtplass 

April 15 Frist for innbetaling av plassleie 

Juni 15 Frist for å rydde opplagsplass for båter og utstyr 

September 15 Opplagsplassen kan benyttes 

November 15 Vannet stenges (Tentativ dato da vannet kan stenges før ved frost) 
 

Gebyrer 2022 

Hendelse Sum 
Uteblivelse fra vakt Kr 1500 

Dagsgebyr opplagsplass Kr 100 

Purregebyr for årlig plassleie Kr 300 

 

Oppsigelse 

28. februar: Frist for å si opp medlemskapet. Etter denne dato blir det krevd full betaling for 

inneværende sesong. Dette innebærer at medlemskapets rettigheter og plikter videreføres 

ut året som f.eks. å sitte vakt i havna. Ved oppsigelse blir innskudd tilbakebetalt straks 

tilsvarende plass er leid ut på nytt, med fratrekk av eventuelt skyldige beløp. Nøkkel leveres 

til havnesjef eller legges i låst postkasse på utsiden av klubbhuset. 

 

Årlig plassleie 

15. april: Frist for å betale inn årlig plassleie. Senest 14 dager før betalingsfrist sendes 

innbetalingsblankett for årlig plassleie til medlemmene. Purring sendes 14 dager etter 

betalingsfrist med et purregebyr for ubetalt plassleie. Etter dette sendes varselbrev om 

eksklusjon. 

 

Båtopplag 

15. juni: Frist for å ha ryddet opplagstomten for båter og opplagsutstyr. Båteiere som ikke 

overholder utsettingsdatoen, må betale dagsgebyr. Båter, opplagsbukker, traller og hengere 

skal være merket med båtplassnummer. Traller og hengere som lar seg håndtere med 

håndmakt, får anvist plass av opplagsassistentene. Alt annet utstyr må fjernes. 

15. september: Opplagsplassen kan tas i bruk. Båter, opplagsbukker, traller og hengere skal 

være merket med båtplassnummer. Plass tildeles av opplagsansvarlige. Bukker og hengere 

skal ikke settes ut på plassen før det er tildelt plass av opplagsansvarlige og tidligst en dag 

før båtløft. 
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15. november: Vannet til opplagsplassen og bryggene vinter-stenges. 

 

Vakt 

Uteblivelse fra vakt medfører gebyr. Dette gjelder også medlemmer som har sagt opp etter 

1. mars og som er forpliktet til å sitte vakt i inneværende sesong. Manglende vaktjournal blir 

registrert som uteblivelse fra vakt. Hvis du bytter båtplass i løpet av inneværende 

båtsesong, følges den allerede oppsatte vaktlista. 

 

Nye medlemmer 

Søknad om båtplass: Fyll ut Registreringsskjema for båtplass på pluggenhavn.no. 

Registreringsskjemaet sendes til havnesjef@pluggenhavn.no. Plassleie og innskudd må 

betales innen 14 dager etter utsendt giro for ikke å miste plassen.  

 

https://www.pluggenhavn.no/
mailto:havnesjef@pluggenhavn.no

