
 

Havne og Ordensreglement for Handbjerg Marina 

 

Havnemyndighed. Havnemyndigheden varetages af den/de personer som Handbjerg Marina har bemyndiget hertil. 

Opkrævning af pladsleje fra bådpladsejere og lejere af bådpladser: Årlig opkrævning af havneafgift sker til betaling 

lige umiddelbart efter Årsmødet. For lejede pladser skal havneafgiften være betalt inden 1. april. Såfremt 

havneafgiften ikke er betalt til tiden, kan det ikke forventes at man får samme plads tildelt. Dette er dog ikke 

ensbetydende med afmeldelse af sin bådplads. Afmeldelse skal altid foregå skriftlig til 

havnekontor@handbjergmarina.dk. For pladser tildelt after 1. august betales ½ bådpladsleje. Hvis en båd skifter ejer, 

kan den nye ejer overtage den oprindelig (betalte plads) året ud. Anmodning om bytte eller opgradering af havneplads 

skal rettes til havnekontor@handbjergmarina.dk 

Generelle ordensregler: 

1. Føreren af fartøjet i havnen er pligtige til at gøre sig bekendt med nævnte regler. 

Reglementet udleveres af havnemyndigheden. Eller findes på Handbjerg Marinas hjemmeside. Overholdelse 

af orden påses af havnemyndigheden for Handbjerg Marina. 

Havnemester eller anden bemyndiget person agerer på foranledning af den siddende Bestyrelse for Handbjerg 

Marina. 

2. Alle fastliggere i havnen skal have synligt navn og hjemhavn på skibet 

Der skal være tegnet ansvarsforsikring på alle både i Handbjerg Marina dækkende bjergning og påførte skader 

på havnen eller 3. mand. 

Kvittering skal fremvises til havnemyndigheden, ved forlangende.  

3. Handbjerg Marina, påtager sig intet erstatningsansvar for personer, fartøjer eller andet, der er skadet på grund 

af vejrliget. 

4. Det er til enhver tid ejerens eget ansvar at tilse fartøjerne i god tid inden dårligt vejr. 

5. Hvis en bådpladsejer udlejer sin plads til 3. mand, er det bådplads ejerens ansvar at lejeren overholder 

Handbjerg Marinas gældende regler for forsikring mv. hvis ikke dette er tilfældet gøres bådpladsejeren 

ansvarlig. Udlejning af en plads til en 3. mand skal altid forinden meddeles til Handbjerg Marina for accept af 

lejeren.  

6. På havneområdet varetager politiet sine almindelige opgaver, ligesom Fiskerikontrollen og andre 

myndigheder har adgang til området og dermed slæbestedet 

7. Sejlads i Handbjerg Marinas områder skal foregå med hastigheder som ikke overstiger de opslåede 

hastigheder (3 knob) der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af haveanlægget eller 

andre både i marinaen. 

Regler for sejlads, fortøjning forsikring mm. 

8. Ledig/optaget skilte skal altid benyttes, det er pladsejeren ansvar at opsætte og vedligeholde skiltene. Skilte 

med beslag udleveres på Havnekontoret. Ved mere end 2 døgns fravær fra pladsen vendes skiltet til grøn. 

9. Påbud mv. udstedt af havnemyndigheden skal overholdes. Sker det ikke, kan havnemyndigheden lade et fartøj 

flytte på ejers regning og risiko. Udgiften til flytning påhviler ejeren, ligesom denne ikke kan forlange 

erstatning for eventuelle skader.  

10. Hvis en bådpladsejer eller lejer kontakter Handbjerg Marine for hjælp til at blive slæbt ind i havnen og der 

sker skader på vedkommendes båd, kan Handbjerg Marina eller det hjælpende fartøj og besætning ikke gøres 

ansvarlig. 

11. Alle fartøjer som benytter Handbjerg Marina er forpligtiget til at benytte vel vedligeholdte fortøjninger, som 

er dimensioneret til fartøjets størrelse. Fortøjningerne skal til enhver tid holde fartøjet indenfor den anviste 

plads. Eventuelle slæbejoller skal fortøjes så de også holdes indenfor den ejede/anviste plads. 

12. Tovdimensioner kunstfibertov Bådvægt 0-1000kg = 12mm 

13. Tovdimensioner kunstfibertov Bådvægt 1000-3000kg = 14mm 

14. Tovdimensioner kunstfibertov Bådvægt 3000-6000kg = 16mm 
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15. Tovdimensioner kunstfibertov Bådvægt 6000-10.000kg = 18mm 

16. Fartøjer skal ligge med fendere langs siderne, i nødvendigt omfang, for at hindre skader på nabo både. 

17. Til landstrøm anvendes minimum 3-ledet marine kabler med et tværsnit på mindst 3x1,5 mm2, det opfylder 

BS6500. Kablet skal være ubrudt mellem stikket på båden og strømstander på broen.  

18. Hvis flere både ligger uden på hinanden skal de som ligger nærmest bolværket acceptere, at mandskab fra de 

udenpå liggende både færdes over dækket. 

Alt færdsel over indenfor liggende både skal foregå over fordækket, og i så begrænset og hensynsfuldt omfang 

som muligt. 

19. Hvis et fartøj forlades, strander eller synker inden for Handbjerg Marinas område skal det fjernes inden for en, 

af havnemyndigheden, fastsat tidspunkt. 

Alternativt kan havnemyndigheden foranstalte at fartøjet fjernes på ejers regning og risiko mv samt i øvrigt jf. 

pkt. 33 

20. Søsætning/optagning må kun foregå ved de anviste pladser. Fjernelse af bundmaling og lign. må IKKE foregå 

på havnens vaskeplads. Umiddelbart efter søsætning/optagning skal pladserne ryddes for vogne, bukke, 

maling og andet grej. Udhaleliner og fortøjninger skal fjernes samtidig med optagning af bådene og senest pr. 

1/11.  

21. Fartøjer, bådvogne, master mm. må kun anbringes på det af havnemyndigheden anviste areal. Bådvogne skal 

være i forsvarlig stand. Bådvogne skal være forsynet med ejers pladsnummer, navn og telefonnummer. 

Bådejere skal rydde op efter forår/vinterklargøring og bringe vogne mv. på plads. Ikke fjernede bådvogne mv. 

vil blive solgt på offentlig auktion, som nævnt under pkt. 33. 

22. Fartøjer som står på Handbjerg Marinas arealer uden mærkning og uden aftale med havneopsynet, kan fjernes 

for ejers regning og risiko og solgt på offentlig aktioneret som nævnt under pkt. 33. 

Forskellige ordensbestemmelser 

23. Fartøjer i havnen skal fastgøre fald og lignende så de ikke støjer unødigt. 

24. Henkastning af affald, af enhver art, i havnebassiner eller på havnens areal er forbudt. Der henvises til at 

benytte de opstillede affaldscontainere og miljøstationen. 

25. Spildolie, oliefiltre, batterier, affald indeholdende pesticid og andet miljøbelastende affald, skal opsamles og 

deponeres i de dertil indrettede beholdere. 

26. Udpumpning af marinetoiletter og udpumpning af olieholdig vand er forbudt i Marinaen. 

27. Badning, surfing og støjende adfærd med både er forbudt. 

28. På havnearealet er der hastighedsbegrænsning på 20 km/t. 

29. Hunde skal føres i snor på havneområdet. 

30. På kajanlæggene og på pontonbroerne er kun gående færdsel tilladt. Enhver færdsel på Handbjerg Marina sker 

på eget ansvar. 

31. Alle fartøjer i havnen skal vedligeholdes. Bruges eller vedligeholdes fartøjet ikke, kan havnefogeden forlange 

fartøjet fjernet. Efterkommes et påbud om fjernelse ikke, kan havnefogeden fjerne båden for ejers regning og 

risiko jf. pkt. 33. 

32. Fartøjer som har ligget vandfyldte i mere end 48 timer, kan uden varsel fjernes af havnemyndigheden på 

ejerens regning og risiko samt iøvrigt jf. pkt. 33. 

33. Ordensreglerne gælder i øvrigt for alle som færdes på Handbjerg Marina. 

34. General bestemmelse: Hvis ejeren ikke betaler inden for en fastsat frist og efter påkrav fortsat undlader at 

betale, sættes båden/trailer mv.  på offentlig auktion til dækning af det fremsendte krav – et eventuelt 

restbeløb med tillæg af påløbne omkostninger vil der fortsat kunne gøres krav på mod ejeren. 

 

I tillæg til dette reglement for Handbjerg Marina skal, Bekendtgørelse – om standardreglementet for overholdelse af 

orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne – nr. 9139 af 15 april 2002. OVERHOLDES. 

 

Ovenstående kan sammenfattes i  ”Ordentlighed, respekt og hjælpsomhed”  

 

Handbjerg, den 2. juni 2019 

 

Handbjerg Marina, Bestyrelsen 


