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Regler for Fosenkaia 

 
1.0 Gyldighetsområde  

1.1 Disse regler gjelder for medlemmer av Kystlaget Trondhjem innenfor leid sjø og kaiareal, se 
vedlagte kart.    

2.0 Formål 

2.1 Formålet er å ha en blanding av godt bevarte og vedlikeholdte fartøyer, og fartøyer under 
restaurering med beslektede virksomheter ved Fosenkaia. 

3.0 Tildeling av kaiplass 

3.1 Kaiplass tildeles i utgangspunktet for 5 år av gangen om ikke annet avtales. Tildeling av nye 
plasser skjer hvert år 1. okt. Søknad om fast kaiplass må være kaibas i hende senest 1. 
september.  

3.2 Kaiplass kan kun tildeles eiere av fartøy som er medlemmer av Kystlaget Trondhjem. 

3.3 Det kan kun tildeles plass til tradisjonelle norske fartøy som er representative med hensyn 
til type, funksjon og historisk tidsperiode.  

3.4 Kaiplass kan ikke fremleies ved kortere eller lengre fravær. 

3.5 Andre fartøyer kan gis plass etter skjønn. Dette avtales med kaibas, men Rådet er endelig 
instans for skjønnet.  

3.6 Ved innbyrdes konkurranse gjelder følgende poengnøkkel: 
 Ansiennitet: 5 poeng/år maks 25.   Fartøy som er lagsbåt: 10 poeng. 
 Verneverdig i følge Riksantikvaren: 10 poeng  Fartøy som har semidiesel: 3 poeng 

Merknad: Ansiennitet regnes etter fortløpende medlemskap. Hvis ansiennitet ønskes 
opprettholdt ved flytting til annet lokallag, skal det på forhånd søkes Kystlaget Trondhjem 
om dette. 

3.7 Ved bytte av fartøy i forhold til plass er dette i orden så lenge nytt fartøy er av samme 
kvalitet eller bedre enn det fartøy det opprinnelig ble søkt for. Dette gjelder originalitet, 
stand, størrelse etc. Se også pkt. 2.1 og 3.6. Et bytte skal alltid være klarlagt med Kaibasen.  

3.8 Ved tildeling av plass eller midlertidig plass skal ”Kontrakt for leie av kaiplass ved 
Fosenkaia” utfylles og underskrives i to eks.  

4.0 Bruksplan og forpliktelser 

4.1 Kystlaget Trondhjem skal på Fosenkaia drive praktisk kystkulturarbeid og vernearbeid 
tilrettelagt slik at aktiviteten er tilgjengelig for publikum med fri ferdsel og gjennomgang.  

4.2 Av hensyn til det begrensede kaiområdet, båteiere, laget, publikums tilgjengelighet og den 
generelle sikkerhet kreves det at det holdes god orden på kaia. Utslipp av miljøstoffer og 
søppel er ulovlig. Hensatte gjenstander herunder småbåter som etter pålegg fra kaibas ikke 
flyttes, vil bli fjernet på eiers regning.  

4.3 Det kreves at fartøy som ligger ved Fosenkaia vedlikeholdes, har tilstrekkelig tilsyn, og at 
det er aktivitet omkring fartøyet. Det er således ikke anledning til å bruke Fosenkaia som en 
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ren opplagsplass. Eier kan bli pålagt å henge opp en tavle eller lignende med opplysninger 
vedrørende fartøyet. 

4.4 For fartøy under restaurering skal det før arbeidet påbegynnes utarbeides en arbeidsplan 
som viser hva som skal gjøres, tidsperspektiv og ferdigstillingstidspunkt.  

4.5 Eiere har etter samråd plikt til å delta på dugnader slik styret bestemmer.   

4.6 Området utenfor vestvegg av Gulskuret og mellom Gulskuret og Grønnskuret kan etter 
avtale med kaibas brukes til opplag og reparasjon av småbåter og fartøy.  

4.7 Teknisk- og vintervedlikehold av kaifront og arealer er Trondheim Havns ansvar. Likeledes 
vil Trondheim Havn feie og spyle arealene en gang årlig om våren. Rydding og renhold ut 
over dette er Kystlaget Trondhjems ansvar. 

 

5.0  Leie 

5.1 Det betales en årlig leie til Kystlaget Trondhjem. Leien betales vanligvis i to avdrag. Leien 
reguleres av ”Arealprising kaifront Fosenkaia” og fastsettes av årsmøtet etter forslag fra 
styret. 

5.2 Dersom pålegg ikke følges opp kan det ilegges dagbøter eller oppsigelse av båtplass. 

5.3 Eiere kan avtale om leie av strøm fra anlegg på land kan avtales med kaibas eller kaibas 
vara. Oppgjør skjer kvartalsvis etter registrert forbruk.  

5.4 Eieren eller ansvarshavnede skal holde kaibas underrettet om fravær på mer enn en måned 
slik at kaiplass eventuelt kan benyttes av andre. 

6.0 Ansvar og forsikring 

6.1 Eiere plikter å holde fartøyet minimum ansvarsforsikret. Gyldig forsikringsbevis skal være 
kaibas i hende hvert år før 1. okt. 

6.2 Fartøyets ansvarshavende skal rapportere alle adresseendringer, telefonnr. og/eller navn 
og telefonnummer på kontaktpersoner i tilfelle uforutsette ting hender.  

6.3 Ansvarshavnede har ansvaret for det daglige tilsyn av fartøyet. 

6.4 Brukere plikter å sette seg inn i bruk av verktøy og utstyr på kaia og i skurene og følger 
gjeldene regler for området. 

6.5 Kystlaget Trondhjem fraskriver seg et hvert ansvar for skade på fartøy, person eller 
gjenstander ved bruk av eller besøk på kaia og i skurene. 

7.0 Kaibas 

7.1 Kaibasen forvalter Fosenkaia på vegne av Kystlaget Trondhjem. 

7.2 Kaibasens avgjørelser og disponeringer kan alltid ankes til Rådet. 

8.0  Trondheim Havn 

8.1 Dersom kaireparasjoner eller at Trondheim Havn har behov for kaiplassen i kortere tid, må 
forhaling skje etter pålegg fra havnevakta /kaibas. 

8.2 Intet i disse regler skal frita medlemmer fra å overholde Trondheim Havns reglement og 
pålegg fra havnemyndighetene skal alltid etterkommes. 
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8.3  Denne avtalen er godkjent av Trondheim Havn og kan ikke endres uten samtykke. 

9.0  Oppsigelse av plass 

9.1  Om de overforstående regler ikke overholdes kan plassen bli oppsagt av Kystlaget 
Trondhjem med umiddelbar virkning. Om fartøyet ikke er flyttet innen gitt dato vil det bli 
fjernet for eiers regning. 

Vedtatt på Rådsmøtet 9.5.2000 
Endret på Rådsmøtet 24.10.2001  Godkjent av Trondheim Havn 14.12.2001 
Endret på Rådsmøtet 26.5.2010  Endringer godkjent av Trondheim Havn 2010 


