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Jeløy Kystlag «retningslinjer for tildeling av båtplass»   
 

1 Innledning 
Jeløy Kystlag (JK) ønsker å være en attraktiv og verdsatt aktør i Moss kommune. JK søker å få 
til dette ved å tilpasse seg publikums forventninger og gjennom prioritert rekruttering av barn og 
unge. «Retningslinjer for tildeling av båtplass» skal underbygge strategi og handlingsplaner til 
JK. Publikums interesse i trebåter medfører at JK spesielt vektlegger dette ved tildelinger, samt 
at mindre båter foretrekkes for å skape større interesse og rekruttering blant barn og ungdom.    
Enhver tildeling av båtplass vil bli vurdert med bakgrunn i disse prinsippene, nærmere skissert 
nedenfor.  
 

1.1 Intensjon  

Hovedhensikten med JK «retningslinjer for tildeling av båtplass» er å bidra til at Jeløy Kystlag 
når sine strategiske målsettinger ovenfor lokalsamfunnet i Moss. Samt som generell bidragsyter 
til Forbundet Kysten for å sikre JK posisjon også inn i fremtiden. Retningslinjene tilstreber en 
ryddig og rettferdig håndtering av søknader om tildeling av båtplass.  
 
Dokumentet beskriver de verdier JK vektlegger ved tildeling av båtplass. Alle søknader skal 
gjennomgås med vurdering av definerte kriterier under punkt 2.  
 
Trebåter med historie fra Norsk kystkultur vil ha høyeste prioritet. Båter bygget av annet 
materiale vil også være aktuelle, men den historiske delen og tilknytningen til Norsk Kysthistorie 
vil da være avgjørende.  
 
JK ønsker et mangfold ved bryggene og JK står fritt til å avslå søknader ved overrepresentasjon 
av en type fartøy, eller hvor man mener at fartøyet ikke tilfører merverdi utover allerede tildelte 
plasser. I slike tilfeller skal styret informeres før beslutning fattes.  
  

1.2 Grunnlagsdokumenter  

• Forbundet Kysten 

• Vedtekter Jeløy Kystlag av 1996 

• Strategidokument Jeløy Kystlag  

• Retningslinjer for tildelinger av Båtplass ved Jeløy Kystlag  

• Forebygging av forlis og omdømmeutfordringer ved Jeløy Kystlag (Draft april 2016) 
 

2 Vurderingskriterier 

For å sikre ivaretakelse av målsettingene under tildeling av båtplass vil det her listes en rekke 
vurderingskriterier for tildeling. Dette er også ment til å sikre en rettferdig vurdering av det 
enkelte fartøy, sett opp mot strategiske målsettinger. Kriteriene gis poengsum etter i hvilken grad 
de underbygger JK målsettinger, i tabellen under.  

Kriteriene som vektlegges er (i tilfeldig rekkefølge);  
 

• Er fartøyets søker barn eller ungdom. 

• Er fartøyet tilpasset verksteds egenskap/kapasitet ved JK.    

• Er fartøyet estetisk representativ for JK målsettinger 

• Representere Fartøyet et mangfold ved JK  
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• Bygningsmateriale Tre, stål/betong eller plastikk.  

• Representerer fartøyet historisk verdi for kysten 

• Representerer fartøyet lokal historie  

• Er fartøyet operativt og tilgjengelig for kystlagets aktiviteter.  

• Representerer eier evne og vilje til å bidra i JK sine aktiviteter, herunder:  

• Vilje og evne til å bidra til arrangement i regi av kystlaget  

• Vilje og evne til å bidra til å øke kvaliteten på båter og anlegg ved Jeløy Kystlag 

• Vilje og evne til å delta i det sosiale miljøet ved Jeløy Kystlag  

• Innflytelse og kontaktnettverk innenfor de aktiviteter Jeløy Kystlag ser for seg for 
underbygging av kystlagets målsettinger.  

 

2.1 Vurderingskriterier for vurdering av fartøy 

Tabellens hensikt er å vektlegge de kriterier som underbygger JK målsettinger i størst mulig 
grad. Ved flere søkere og tvil vil fartøy bli stilt opp mot hverandre i henhold til denne tabellen.   

Tabell 1: Vurderingskriterier for vurdering av fartøy: Maks poengsum er 12.  
 
Fartøyets navn:  

 
Fartøyene må minimum ha en verdi på 5 for å bli vurdert tildelt båtplass. Ved minimum score 
må følgende fire forhold være dekket:  

1. Representerer fartøyet historisk verdi for kysten = 1 poeng 
2. Er fartøyet operativt tilgjengelig for kystlagets aktiviteter? = 1 poeng  
3. Har fartøyet en positiv estetisk fremtoning i tråd med JK strategi? = 1 poeng 
4. Er fartøyet tilpasset verkstedets egenskap og kapasitet = 2 poeng     

2.1.1 Er søker barn eller ungdom?  

Jeløy Kystlag ønsker større innslag av barn og unge ved kystlagets fasiliteter og åpner derfor 
større innslag av mindre fartøy og ønsker å prioritere aktiviteter og interesseområder som fenger 
barn og unge.   

Barn og ungdom defineres i denne sammenheng 6 - 25 år. 

Er søker barn eller ungdom? = 2 poeng.   

2.1.2 Er båten materialer og beskaffenhet, tilpasset verkstedets egenskaper og kapasitet?  

Jeløy Kystlag ønsker størst mulig tradisjonell båt-vedlikehold og aktivitet ved anlegget. 
Maskiner og verktøy i verkstedet er i hovedsak tilpasset arbeid på trebåter. Tre, størrelse og 
båten beskaffenhet vil bli vurdert i dette punktet.  

Poengsum for tilpasset verksted = 2 poeng.   

2.1.3 Positiv estetisk fremtoning i tråd med JK strategi?  

JK vektlegger estetikk som skaper begeistring hos publikum, utseendemessige og historisk. 
Punktet vektlegger fartøy som er godt ivaretatt og som representerer en utstillingsverdi under fart 
eller fortøyd i JK havn eller andre havner.  
 

Er søker 
barn eller 
ungdom? 
 
 
 
2 poeng  

tilpasset 
verksted 
egenskap og 
kapasitet   
 
 
2 poeng.  

Positiv 
Estetisk 
fremtoning  
 
 
 
1 poeng  

Representer 
fartøyet 
mangfold  
 
 
 
1 poeng 

Bygningsmate
riale 
 
 
Tre 2 poeng 
Stål 1 poeng 
Plast 0 poeng 

Har 
fartøyet 
historisk 
verdi for 
kysten  
 
1 poeng 

Representer
er fartøyet 
lokal 
historie?  
 
 
1 poeng 

Fartøy 
operativt 
tilgjengelig 
 
 
 
1 poeng  

Eier har 
evne og 
vilje til å 
bidra i JK 
 
   
1 poeng 

SUM:  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/12 
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Poengsum = 1 poeng.  

2.1.4 Representerer fartøyet et tilskudd til mangfold?  

JK vektlegger en variert flåte som utfyller historie og variasjoner av fartøy, men ønsker å 
vektlegge klassiske trebåter eller spesielt historisk interessante fartøy av annet byggemateriale 
som passer inn i profilen og strategien til JK.  

Representerer fartøyet et ønsket mangfold? = 1 Poeng 

2.1.5 Fartøyet bygningsmateriale 

JK vektlegger, med bakgrunn i publikums forventninger, miljø på Rosnes og verksted fartøyets 
bygningsmateriale i følgende prioritets rekkefølge:  

Treverk = 2 poeng 

Stål = 1 poeng 

Betong og plast = 0 poeng  

2.1.6 Representerer fartøyet historisk verdi for kysten?  

JK vektlegger fartøy som har preget norsk kystkultur eller har annen historisk forankring som 
veier opp for nasjonal tilhørighet. Operativ drift og bruk i nasjonal kystkultur herunder;  

• Operativ drift/ Næringsvirksomhet  

• Tydelig historisk tilknytning til Nasjonal Kystkultur  

• Er fartøyet tilknyttet viktige historiske begivenheter i utlandet, av interesse for kystlagets 
publikum? 

• Er fartøyet av en så spesiell konstruksjon at dette underbygger kystlagets målsettinger?  

Er fartøyet av Historisk verdi for Kysten? = 1 poeng.  

2.1.7 Representerer fartøyet lokal historie?  

JK vektlegger i et omdømmeperspektiv og i et attraksjonsperspektiv fartøy som har en 
næringsvirksomhetstilknytning eller spesielt lokalhistorisk opphav / tilknytning.  

Fartøy har lokalt opphav/ tilhørighet = 1 poeng  

2.1.8 Er fartøyet operativt tilgjengelig for kystlagets aktiviteter? 

JK vektlegger fartøy som er i operativ stand og som er egnet til publikumsaktiviteter for 
gjennomføring av handlingsplanen og aktiviteter som underbygger JK målsettinger.  

Fartøy er operativt tilgjengelig? = 1 poeng  

2.1.9 Representerer eier evne og vilje til å bidra til JK aktiviteter og anlegg?  

JK vektlegger at eiere av fartøy representerer en merverdi for understøttelse av JK strategiske 
målsettinger. Dette kan være personlige evner som kompetanse, ferdigheter, kontaktnettverk med 
mer. Kystlaget er avhengig av personer som ønsker å bidra og stille opp på de aktiviteter som 
blir planlagt eller personer som viser initiativ for å lykkes med sine målsettinger.  

Fartøyet eier har vilje og evne til å bidra = 1 poeng 
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3 Krav ved tildeling av båtplass: 

3.1 Medlemskap i Jeløy Kystlag:  

Enhver som søker/ leier fast båtplass plikter å være medlem av Jeløy Kystlag og totalmedlem i 
Redningsselskapet. Ved tildeling av plass/ ankomst skal kvittering for ovenstående medlemskap 
fremlegges. Frist for betaling av kontingent er 1. april, hvert år.  

Medlemmer kan søke plass uten å ha båt. Søker skal da begrunne sin søknad ovenfor 
havnestyret.  

Har medlemmet båt skal beskrivelse av fartøy, foto, teknisk stand, historie og hvis aktuelt 
fremdriftsplan for restaurering følge søknaden.   

Korttidsleie, krever medlemskap i Jeløy Kystlag. Dette kan tegnes ved ankomst.  

Ny leietager har prøvetid på 12. måneder. 

3.2 Bytte av fartøy 

Nytt fartøy gir ikke automatisk rett til å beholde den tidligere plassen. Nytt fartøy krever ny 
søknad, vurdering og tildeling av båtplass.  

3.3 Ved salg av båt:  

Ved salg av båt kan rett til leid båtplass beholdes inntil 6 måneder etter søknad er innvilget. Hvis 
plassen blir stående tom, plikter leieren å betale havneavgift som tidligere. Havnestyret vil 
disponere plassen og eventuelle inntekter på fremleie går uavkortet til Jeløy Kystlag.  

3.3.1 Følgende krav gjelder ved salg:   

1. Melding om salg skal/ eierskifte skal formidles havnesjef og kasserer umiddelbart 
2. Det er ikke automatikk ved eierskifte at plass beholdes. Ny eier må søke på nytt iht 

gjeldende kriterier  

Eventuelle eksisterende medlem på venteliste prioriteres ved nye tildelinger.  

3.4 Venteliste 

Hvis havneplass ikke er tilgjengelig vil søker kunne sette seg på venteliste, etter at 
vurderingskriterier, i henhold til tabell 1, er tilfredsstilt, Søker vil da bli kontaktet når aktuell 
plass blir ledig.  

3.5 Forsikring 

Alle båter skal kunne fremvise forsikring før båtplass tildeles  

3.6 Tilstandsrapport 

Alle båter over 27 fot og som har overbygg skal fremlegge en tilstandsrapport før båtplass 
tildeles.  

3.7 Bøyeplass 

Ungdom vil bli gitt prioritet ved tildeling av bøyeplass for mindre fartøy 

3.8 Bruksansvar 

Fartøy eiere og brukere av kystlaget plikter å holde området ryddig og publikumsvennlig. Joller 
og annet som ikke er i bruk skal fjernes fra området.  

3.9 Oppsigelse:  

JK forbeholder seg retten til å si opp leieforhold med leietagere som ikke forholder seg til 
retningslinjer beskrevet i havnereglementet.  
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4 Søknadsprosess:  

Enhver person kan søke om plass til båt/ fartøy ved bryggene disponert av Jeløy Kystlag. Slik 
søknad rettes til Jeløy Kystlag ved Havnestyret, søknaden behandles normalt innen 14 dager. 
Søknad må inneholde dokumentasjon og historie i henhold til punktene over. Søker oppfordres 
til å argumentere for sin båt opp mot disse kriteriene.  

Svar på søknad om plass ved Jeløy Kystlag sine brygger kan ankes til Jeløy Kystlag ved styret, 
som da vil re behandle søknaden i samråd med Havnestyret – Styrets beslutning av første anke er 
endelig.   

5 Overgangstiltak:  
Med bakgrunn i revisjon av kriterier for tildeling av båtplass, vil kravene i dette dokumentet ikke 
omfatte fartøy som hadde fast plass 31.5.2016, men eiere av fartøyene skal likevel tilstrebe og 
tilpasse seg målsettingene til Jeløy Kystlag.  

 

 

 
 
 
 
Styret Jeløy Kystlag        31.05.16 


