RETNINGSLINJER FOR VENTELISTE TIL KOMMUNALE BÅTPLASSER, GRIMSTAD KOMMUNE.

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre likebehandling av alle som er oppført på ventelisten,
og at det skal være kjent for enhver hvordan ventelisten blir administrert.
Grimstad havn administrerer ventelisten for kommunale båtplasser. Listen ligger på kommunens
hjemmeside og blir oppdatert to ganger i året. Det er to ventelister; en ’byliste’ og en ’utenbysliste’,
se pkt 3. Grimstad kommune har ca 500 kommunale båtplasser med bredder fra 2,0 til 5,0 meter
med 0,5 m intervaller. Plassene oppgis med senter/sentermål mellom utliggerne. De kommunale
plassene er lokalisert i Holvika småbåthavn, Saulebukt og i sentrum.
Følgende retningslinjer gjelder:
1. Oppføring på ventelisten skjer ved skriftlig henvendelse til Grimstad kommune, postboks
123, 4891 Grimstad eller e-post til postmottak@grimstad.kommune.no. Det må oppgis fullt
navn, postadresse, e-postadresse, fødselsnummer, telefonnummer og ønsket
båtplassbredde.
2. Den datoen kommunen mottar henvendelsen om oppføring på venteliste, blir å anse som
ansiennitetsdato.
3. I reglementene for de kommunale småbåthavnene heter det at: ’Båteiere med
bostedsadresse Grimstad har fortrinnsrett til å leie båtplass’. Av denne grunn har Grimstad
kommune to ventelister, en for dem som har bostedsadresse i Grimstad, og en for andre.
Dersom en kunde fra utenbyslisten skulle flytte til Grimstad, blir vedkommende overført til
bylisten, og plasseringen på bylisten blir iht ansiennitetsdatoen. Dette gjør at de som har en
senere ansiennitetsdato blir skjøvet ned på listen. Tilsvarende ved flytting fra bylisten til
utenbyslisten.
4. De som har kommunal båtplass og ønsker å bytte til annen båtplassbredde, settes på en
bytteliste. Byttelisten blir prioritert foran ventelisten.
5. Fremleie tillates bare etter særskilt avtale med havnekontoret.
6. Det blir avkrevd et gebyr pr kalenderår for å stå på ventelisten. Gebyrets størrelse fastsettes
gjennom budsjettvedtak. Faktura blir sendt. Dersom fakturaen ikke betales innen første
purrings forfall, slettes kunden fra ventelisten uten varsel. Eventuell ny oppføring på
ventelisten skal skje iht pkt 1 over.
7. Det er kundens plikt å varsle adresseendring. Dersom faktura kommer i retur fra Posten,
slettes kunden fra ventelisten uten varsel.
8. Ventelisten gjelder kun for den personen som er oppført, ikke andre familiemedlemmer.
9. En båteier/husstand har ikke rett til å få leie mer enn 1 båtplass.
10. Laveste alder for å stå på ventelisten er 16 år.
11. Når en båtplass er ledig for tildeling, kontaktes første kunde på ventelisten som har den
aktuelle båtplassbredden som ønske.
12. Hvis en kunde tilbys en båtplass og avslår, vil vedkommende bli stående på ventelisten med
opprinnelig ansiennitetsdato.
13. Disse retningslinjer er godkjent første gang av Plan- og økonomiutvalget den 10.06.2010.
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