Reglugerð fyri nýtslu av bátaplássum í nýggja bátahylinum í Hvalba

Henda reglugerð er galdandi fyri allar bátaeigarar, ið hava fingið nýtslurætt til bátapláss í nýggja bátahylinum
í Hvalbiar Kommunu. Bátaplássini eru fyrst ætlað smábátum, har eigarin hevur bústað í Hvalbiar Kommunu.
Onnur kunnu fáa tíðaravmarkað bátapláss, um tøk pláss eru.

§ 1 Umsiting av bátaplássum
Tað er Hvalbiar Havn, sum umsitur bátaplássini í samráð við umsitingina hjá Hvalbiar Kommunu.

§ 2 Tillutan
Umsøkjari til bátapláss í Hvalbiar Kommunu skal vera fyltur 18 ár.
Bátapláss verða tillutað sambært umsókn í tí raðfylgju, umsóknirnar verða móttiknar av Hvalbiar Kommunu.
Umsóknirnar skulu latast kommununi skrivliga á oyðublað, ið fæst á kommunuskrivstovuni ella á heimasíðuni
hjá kommununi. Í umsóknini skal gjølla uppgevast bátastødd (longd og breidd) og harumframt møguligt navn
og skrásetingarnummar.
Bátaeigarar hava ikki loyvi til at framleiga ella læna bátaplássið til annan persón.
Um brúk ikki er fyri plássinum eina tíð av árinum, skal Hvalbiar Kommuna hava boð um hetta og kann
kommunan tá leiga plássið til onnur í hesum tíðarskeiði.

§ 3 Gjald
Gjaldið fyri at hava bát liggjandi í nýggja bátahylinum í Hvalbiar Kommunu, verður ásettur av bygdarráðnum
og verður goldið forút. Bátaeigarar frá øðrum kommunum gjalda 25 % meir. Leigan er ársgjald fyri allar
bátaeigarar, sum hava fingið tillutað bátapláss.
Leigan fyri árið skal vera goldin í seinasta lagi ultimo januar.
Tá bátaeigari fær pláss í bátahylinum, skal gjaldast frá 1. í mánaðinum, plássið verður játtað.
Leigan verður goldin samsvarandi teimum til eina og hvørja tíð galdandi leigugjøldum fyri bátapláss í Hvalbiar
Kommunu.
Uttan mun til, nær í árinum leigumálið tekur við ella heldur uppat, verður upphæddin altíð fult ársgjald.
Landstreymur fæst úr el-standarum á havnalagnum, har hesir eru uppsettir. Kort til el-standarar fáast til keyps
á kommunuskrivstovuni.

Gjaldið fyri bátapláss:
Breidd
cm

Bygdarfólk
árliga v. MVG

Avbygdarfólk árliga
v.MVG

Bólkur 1

4 mannafør og smærri

160-199

1100,-

1300,-

Bólkur 2

5-6 mannafør

200-229

1600,-

2000,-

Bólkur 3

7-8 mannafør

230-259

2200,-

2700,-

Bólkur 4

10 mannafør

260-289

2700,-

3300,-

Bólkur 5

Seksæringar

290-319

3200,-

4000,-

Bólkur 6

Størri bátar

320 +

3800,-

4700,-

§ 4 Bátaplássið og ábyrgdin hjá bátaeigarum
Bátaeigarin tekur við plássinum í tí standi, tað er í, tá hann fær tað tillutað. Um bummur, teymur ella annað er
brotið ella skatt, skal hann skrivliga gera vart við hetta beinanvegin hjá havnafútanum. Ger hann ikki tað, í
seinasta lagi 14 dagar eftir, at plássið er tillutað, verður hann mettur at hava ábyrgdina av skaðanum.
Bátaeigarin hevur ábyrgdina av bátaplássinum og skal endurrinda skaðar, ið koma á útbúnaðin, sum t.d.
flótibrúgv, bummar, festir og aðrar bátar, uttan so, at hesir koma av illveðri ella øðrum, sum bátaeigarin ikki
hevur ábyrgdina av.
Hvalbiar Kommuna bøtir um teir skaðar, ið standast av illveðri og vanligum sliti.
Bátaeigarar hava skyldu til at fara væl um bátaplássið, økið á landi og flótibrúgvarnar.
Tað er ikki loyvt at hava amboð, fiskireiðskap ella nakað annað tilfar liggjandi á landi við bátaplássið ella á
flótibrúgvunum. Allir slíkir lutir ella tilfar verður uttan ávaring fyribeint fyri bátaeigarans rokning og ábyrgd.
Bátar og aðrir tilhoyrandi ognarlutir hjá bátaeigara, ið liggja í bátahylinum, eru fyri eigarans egnu ábyrgd.
Tað er strangliga bannað at koyra garnar, høvd ella annað á sjógv innan fyri brimgarðarnar.
Tað er strangliga bannað at viðlíkahalda bátar við trevjuglasi tætt við flótibrúgvar og bummar.
Tá siglt verður inni í bátahylinum, skal ferðin vera tillagað soleiðis, at tú ikki er til ampa fyri aðrar bátar, ið sigla
ella liggja bundnir.
Bátaeigarin hevur ábyrgdina av, at báturin er í fullgóðum standi. Bátaeigarin skal syrgja fyri at halda bátin lens
og at festa bátin tátt í bátaplássinum. Hetta gevur minst slit á flótibrúgvarnar.
Bátaeigarin hevur ábrygdina av, at báturin ikki er til ampa fyri onnur ella kemur at gera skaða á aðrar bátar ella
ognir í bátahylinum.
Bátaeigarin hevur skyldu til at hava eitt nøktandi “kjølsvín” liggjandi í kjølinum altíð og ansa eftir, at olja ikki
fer á sjógv. Um tað tó hendir, kann bátaeigarin ábyrgdast fyri og fáa endurgjaldskrav fyri upptøku av olju.
Bátaeigarar hava skyldu at akta boðini frá havnafútanum, eisini um hesin ynskir, at báturin verður fluttur.
Hvalbiar Kommuna skilar sær rætt til í styttri tíð at krevja bátin fluttan til annað hóskandi pláss, t.d. í sambandi
við tiltøk, stevnur ella í sambandi við umvælingar í bátahylinum.

§ 5 Nýtslurættur og treytir

Bátaeigarin hevur rætt til at nýta bátaplássið til bát, sum hann sjálvur eigur hálvpart ella meira av. Hvalbiar
Kommuna kann geva undantaksloyvi til, at bátaeigari, ið eigur minni enn hálvpart, hevur rætt til at brúka
plássið. Hvalbiar Kommuna kann altíð krevja nøktandi skjalprógv fyri ognarviðurskiftunum í bátinum.
Um bátaeigarin ikki eigur bát, tá hann fær tillutað bátapláss, skal hann ogna sær bát innan 3 mðr. frá tí degi,
hann hevur fingið tillutað bátaplássið.
Um bátaeigarin selur bát sín, skal hann beinanveg skrivliga boða Hvalbiar Kommunu frá hesum.
Hevur bátaeigarin ikki, áðrenn 4 mðr. frá søludegnum at rokna, fingið sær annan bát, er nýtslurætturin til
bátaplássið fallin burtur og Hvalbiar Kommuna kann lata øðrum bátaeigara plássið.
Bátaeigarin hevur tó loyvi at selja part í bátinum, men má sjálvur eiga hálvpart ella meira í bátinum. Søla av
parti í bátinum skal altíð fráboðast Hvalbiar Kommunu beinanveg.
Eftir umsókn kann bátaeigarin lata hjúnafelaga ella ein av lívsarvingum sínum yvirtaka nýtslurættin til
bátaplássið. Bátaeigarin hevur á ongan hátt loyvi at lata onnur enn hjúnafelaga, ella ein av lívsarvingum sínum
yvirtaka bátaplássið.
Um bátaeigarin ikki fer at nýta plássið í 30 samanhangadi dagar ella meira, hevur hann skyldu til beinanveg at
boða havnafútanum frá. Um bíðilisti er, hevur Hvalbiar Kommuna rætt til at lata onnur nýta bátaplássið, uttan
at bátaeigarin fær leiguna endurgoldnað fyri tað tíðarskeiðið.
Um bátaeigari í meiri enn 4 mðr. ikki hevur nýtt bátaplássið til egnan bát, uttan at siga frá, hevur Hvalbiar
Kommuna rætt at uppsiga leigumálið við einum mánaða freist og lata øðrum umsøkjara bátaplássið.
Bátaeigari, ið ætlar sær at keypa størri bát, skal skrivliga søkja Hvalbiar Kommunu um størri pláss. Umsókn um
broyting av bátaplássi verður tillutað eftir raðfylgju, sambært dagfestingini á umsóknini.
Um bátaeigari flytir úr Hvalbiar Kommunu, fellur rætturin til bátaplássið sjálvvirkandi burtur 1. í komandi mðr.

§ 6 Uppsøgn
Hvalbiar Kommuna hevur 3 mánaða uppsagnartíð, um ikki brot er á hesa reglugerð, sí § 8.
Bátaeigarin kann altíð lata bátaplássið aftur til kommununa, tó verður gjaldið ikki endurrindað. Hetta skal
gerast skrivliga til Hvalbiar Kommunu.

§ 7 Upptøka av báti
Søkjast kann um loyvi til at taka bát upp á land í sambandi við regluligar ábøtur og umvælingar. Hvalbiar
Kommuna ávísir pláss á landi. Kostnaðurin fyri at hava bát standandi á landi, verður ásettur av bygdarráðnum
og er reglugerðin fyri Hvalbiar Havn tá galdandi.

§ 8 Brot á hesa reglugerð
Um treytirnar í §4 & §5 ikki verða hildnar, ella brot er á aðrar ásetingar í hesi reglugerð, hevur Hvalbiar
Kommuna rætt til at siga bátapláss upp.
Hvalbiar Kommuna kann, aftan á skrivliga ávaring, taka plássið aftur, um reglugerðin verður brotin.
Brot á reglugerðina kann fevna um, men er ikki avmarkað til:
•

•
•
•
•

Um leiga ikki er goldin innan 14 dagar aftan á gjalddag, sendir kommunan bátaeigaranum innskrivað
bræv við áheitan um at gjalda eftirstøðuna áðrenn 10 gerandisdagar og ger greitt, at bátaplássið
verður tikið aftur, um eftirstøðan ikki verður goldin sum ásett.
Um leigarin fremur onnur brot á reglugerðina og ikki beinanveg heldur uppat við tí, hóast hann hevur
fingið skrivliga ávaring.
Um leigarin ikki aktar boð frá havnafútanum, eisini um hesin ynskir, at báturin verður fluttur í annað
pláss, støðugt ella fyri eitt styttri tíðarskeið.
Um bátaplássið er latið/tikið aftur, hevur bátaeigarin skyldu til at flyta bátin beinanvegin. Verður hetta
ikki gjørt, verður báturin fluttur ella tikin upp á land fyri bátaeigarans rokning.
Um bátaeigarin flytir úr kommununi, verður bátaplássið tikið aftur.
Eigarin kann tó søkja um bátapláss undir øðrum treytum.

§ 9 Dagføring av reglugerðini
Hvalbiar Kommuna kann dagføra hesa reglugerð árliga, ultimo september.
Um prístalsviðgerð ger at leiguprísurin broytist, skal hetta fráboðast bátaeigarunum 3. mðr. áðrenn
broytingina.

§ 10 Samtykt og góðkend reglugerð
Hvalbiar bygdarráð hevur á fundi tann 15. februar 2021 samtykt at góðkenna hesa reglugerð.

§ 11 Gildiskoma
Reglugerðin kemur í gildi tann 15. februar 2021

Hvalba tann 15. februar 2021

___________________________
Janus Thomsen
borgarsjtóri

