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INFORMASJON 
 

TIL BRUKERE OG BESØKENDE VED MARKEDSBRYGGA 

 

 Kaianlegget er etablert som en kommunal gjestekai. 

 Brukere er bl.a. turoperatører med hjemmeadresse i kommunen samt lokale 

og tilreisende båtbesøkende som ønsker havneopphold. 

 
 Passasjer-hurtigbåt og beredskapsfartøy er stasjonert ved dette anlegget. 

 

 Her har du mulighet til å etterfylle bunkers og vann, og du er velkommen til 
å besøke Stokmarknes og Hadsel. 

 

 Redningsselskapets fartøyer og andre sjøsikkerhetsrelaterte fartøyer er 
prioriterte brukere av anlegget. 

 

 Tillegging med påfølgende av eller ombordstigning, hvorpå fartøyet 
umiddelbart forlater anlegget, er ikke vederlagsbelagt. Anløp for bunkring 

ved dieselpumpe tilstøtende flytebryggeanlegget er heller ikke vederlags- 

belagt. Opphold her utover den tid en behøver for selve bunkringen er ikke 
tillatt. 

 

 Sjarker og mindre fiskefartøyer som har gyldig kaisalgseddel synlig oppslått 
om bord gis tillatelse til fritt opphold ved flytebryggeanlegget i inntil 5 

timer pr. dag. Bruk av andre tjenester, for eksempel strømoppkopling, 

betales i henhold til spesifiserte priser. 
 

 

 Fritidsbåter og andre besøksbåter som fortøyer ved anlegget, eller på utsiden 
av annen båt fortøyd til anlegget, betaler til Hadsel havnevesen KF kr. 100,- 

pr. døgn, i tillegg betales kr. 30,- pr. døgn for oppkopling til 16 amp. 230V 

strømuttak. Kaileien på kr. 100,- er et minimumsbeløp som gjelder 
umiddelbart etter fortøyning og i de påfølgende 24 timer.  
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 For betaling (se for øvrig oppslag på stedet): 

Betaling for kaileie og strøm skal fortrinnsvis betales ved bruk av SMS på 
følgende måte: 

Kaileie (pr. døgn): Send til 2470 tekst HHAD100 tilføy båtnavn 

Strøm (pr. dagn): Sent til 2470 tekst HHAD30 tilføy båtnavn 
 

 Alternativt i sommersesongen og når åpent kan oppgjør for kaileie og 

strøm foretas kontant ved innbetaling til betjeningen på butikken «Hjem og 
Fritid». 

 

 Den enkelte båteier er ansvarlig for innbetaling av leie. Betaling kan bli 
avkrevd på forlangende fra Hadsel Havn KF eller av godkjent personell. 

 

 Se eget oppslag vedrørende tilgang til vaskemaskin, dusj etc.  
 

 Vennligst ta vare på eget skipsavfall!! Vanlig restavfall skal, dersom det 

leveres, komprimeres i poser og legges i restavfallssekk plassert i stativ ved 
rekkverk mot flytebryggeanlegget. Det er ikke tillatt å anbringe slikt avfall 

ved siden av sekkestativet.                                                  

 
 MERK! Det er ikke tillatt å levere organisk avfall (matavfall) ved dette 

anlegget. Vennligst kontakt Hadsel Havn KF mob. 91765122 dersom det er 

absolutt behov for å bli kvitt matavfall under oppholdet. 
 

 Det er videre ikke tillatt å bringe i land oljeholdig avfall over dette anlegget. 

 
 Det er heller ikke tillat å dumpe fiskeavskjær, slog eller noe annet avfall i 

havneområder. 
 

 Brudd på reglement for Markedsbrygga eller andre utilbørlige forhold kan 

føre til bortvisning. 
 

 Vennligst vær oppmerksom på at vind fra retning NORD og fra SØRØST 

kan være sjenerende og betinge ekstra god fendring. Fendrer må festes slik 

at de ikke kommer under eller i underkant av bryggesiden. 

 

 Vi ønsker alle et hyggelig opphold i Stokmarknes og Hadsel.       
VELKOMMEN TILBAKE!        

Havnesjefen 


