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REGLEMENT OG REGULATIV FOR MARKEDSBRYGGA  

KAI - OG  FLYTEBRYGGEANLEGG 

 

 

1. Kaianlegget er etablert som kommunalt gjestekaianlegg. Målgruppen er 
sjøverts reiseliv, turoperatører med hjemmeadresse i Hadsel kommune, samt 

lokale og tilreisende båtbesøkende som ønsker kortvarige havneopphold her. 

Kaianlegget skal ivareta nødvendig kaiplass for den lokale passasjer-

hurtigbåt, og stille disponibel kaidel for bunkring og vannfylling for 

fritidsbåter m.f. 

 

2. Reiseliv og turoperatørers bruk av anlegget skal avtalefestes med Hadsel 

Havn særskilt. 
 

3. Det reserveres og skiltes kaifronter som stilles disponibel for av/påstigning 

for passasjerer i reiselivssammenheng, samt bunkring. 

 

4. a) Kaipirens ytterside kan utleies for et bestemt antall dager i forbindelse 

med for eksempel kursvirksomheten ”Sikkerhetskurs for fiskere”, og 

tilsvarende kurs som drives fra opplæringsfartøy. Ordinær havneavgift 

erlegges.                                                                                                          
b) Renovasjonsgebyr for restavfall, vannfylling og strømleveranse fra større 

uttak enn 16 amp. kontakt, avregnes i samsvar med gjeldende 

avgiftsregulativ – og prisregulativ for Hadsel Havn KF. 

 

5. a) Så langt som praktisk mulig skal Redningsselskapets fartøy kunne anvises 

plass ved anlegget når slike fartøy anmoder om helgeopphold eller andre 

kortvarige opphold. Redningsselskapets fartøy gis kostnadsfri kaiplass, men 
betaler for faktiske medgåtte tjenester som for eksempel strømforbruk etter 

måleravlesning.                                                                                                

b) Renovasjonsgebyr for restavfall, vannfylling og strømleveranse fra større 

uttak enn 16 amp. kontakt, avregnes i samsvar med gjeldende 

avgiftsregulativ – og prisregulativ for Hadsel Havn KF. 
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6. a) Forsvarets fartøy av typen MTB, eller andre mindre kystforsvarsbåter kan 

eventuelt også tillates kaiplass i forbindelse med øvelse eller helgeopphold, 
dersom slik disponering ikke medfører fortrengsel av den båttrafikk som 

nevnt under ovenforstående pkt. 1-5.                                                                                

b) Renovasjonsgebyr for restavfall, vannfylling og strømleveranse fra større 

uttak enn 16 amp. kontakt, avregnes i samsvar med gjeldende 

avgiftsregulativ – og prisregulativ for Hadsel Havn KF. 

 

7. Tillegging med påfølgende av eller ombordstigning, hvorpå en umiddelbart 
forlater anlegget, er ikke belagt med kaileie.  Sjarker som har gyldig 

kaisalgsseddel synlig oppslått om bord gis tillatelse til fritt opphold ved 

flytebryggeanlegget i inntil 5 timer pr. dag. 

 

8. Fritidsbåter og andre besøksbåter som fortøyer ved anlegget, eller på utsiden 

av annen båt fortøyd til anlegget, betaler til Hadsel Havn KF kr. 100,- pr. 

døgn, i tillegg betales kr. 30.- pr. døgn for påkopling til 16 amp. strømuttak. 

Betaling kan nå enklest skje ved bruk av SMS (hele døgnet) på følgende 
måte (foretrukket betalingsform): 

For kaileie:  Send til 2470: HHAD100 + BÅTNAVN/REG.NR. 

For strøm:  Send til 2470: HHAD30 + BÅTNAVN/REG.NR. 

                                                                                                        

9. Dersom intet annet er avtalt skal opphold ved Markedsbryggas to anlegg for 

bunkring av diesel kun skje i forbindelse med selve bunkringen. Kun anløp 

for bunkring ved anlegget tilstøtende flytebryggen er ikke avgiftsbelagt. 

 
10. Havnesjefen, eller den han bemyndiger, anviser kaiplass. Med reglementær 

begrunnelse kan havnesjefen vise bort ethvert fartøy fra Markedsbrygga kai 

– og flytebryggeanlegg. 

 


