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1. Indledende bemærkninger 

1.1. Rets baggrund og ikrafttræden 

Brugere af Skive Søsportshavn er omfattet af de til enhver tid gældende 

bestemmelser i: 

1. Ordensreglement for arealet/området Skive Søsportshavn. 

2. Takstregulativ vedtaget i foreningen Skive Søsports Havn. 

3. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og 

mindre fiskerihavne. 

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, 

lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved 

brev af 09 maj 2018 i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 

2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. 

Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt 

meddelelse i ”Efterretninger for Søfarende”. 

1.2. Generelle bestemmelser 

Enhver der opholder sig på havnens område, herunder pladslejere/ førere af 

anløbne fartøjer samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt 

med indholdet af dette reglement, der er offentliggjort på Skive Søsports 

Havns hjemmeside (http://www.skivesoesportshavn.dk/) og gratis udleveres 

ved henvendelse til havnekontoret. 

Overholdelse af ro og orden inden for havnens område påses af 

havnemyndigheden. Udøvelse af havnemyndighed er af Skive Kommune pålagt 

Skive Søsports Havns bestyrelse eller en af denne udpeget myndighed eller 

person. 

Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme 

havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra 

havnens område. 

Hvis en fartøjsejer/fører eller en anden bruger/gæst af havnen ikke 

efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden 

givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er 

denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker.  

http://www.skivesoesportshavn.dk/
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Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre 

myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens 

almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov. 

Skive Søsportshavn er offentlig tilgængelig. Det skal derfor tages hensyn til 

andre brugere og gæster gennem iagttagelse af normale normer for adfærd. 

Ved kørsel på havneområdet skal holdes en passende lav hastighed og 

parkering skal finde sted på de afmærkede P-pladser. 

Kun gående har adgang til broerne. Cykler, knallerter og lign. må ikke 

benyttes på broerne. Hunde skal på havneområdet føres i snor. 

Børn, der ikke kan svømme, bør være iført redningsvest, når de færdes på 

broer og moler. 

Børn må ikke uden forældres tilladelse og opsyn sejle i joller, gummibåde og 

lignende i havnen. 

For at undgå at vanddybden langs landbroer, terrasseringer og ydermoler 

forringes, er det forbudt at kaste sten i havnen. 

Støjende adfærd samt unødvendig brug af bådmotorer, der er til gene for 

andre, er forbudt inden for havnens område, idet der bør tages hensyn til 

havnens øvrige brugere 

Utilbørlig adfærd og misbrug af havnens eller foreningens faciliteter medfører 

bortvisning fra området. 

1.3. Formål 

Formålet med havnereglementet et at skabe rammerne for driften af Skive 

Søsportshavn.  

1.4. Ejerforhold 

Skive Søsportshavn ejes af Skive Kommune og drives af den selvejende 

foreningen Skive Søsports Havn. 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og har valgt en bestyrelse til den 

forretningsmæssige ledelse. 

Som pladslejer er man automatisk medlem af foreningen Skive Søsports 

Havn og derfor også underlagt foreningens vedtægter. 
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 Foreningens navn er Skive Søsports Havn (forkortet SSH). 

 Foreningens hjemsted er Skive kommune. 

 Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 

1.5. Havneområde 

Med Skive Kommune som ejer af området, har Skive Søsports Havn på 

langtidslejemål rådighed over søområdet. 

Søområdet omfatter havnebassin samt indsejling.  

Kort med koordinater: Se nedenfor samt bilag (bagerst):  

 

 

  (Originalkort modtaget fra Skive Kommune) 
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Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker 

samt af en ret linje mellem molehovederne ved indsejlingen til selve havnen. 

56°34,474'N 009°3,306'E, N-molens hoved 

56°34,460'N 009°3,293'E, S-molens hoved 

Havneindsejling er afgrænset af rette linjer mellem koordinaterne: 

56°34,474'N 009°3,306'E, (N-molens hoved) 
56°34,423'N 009°3,472'E, (grøn spidstønde) 

56°34,411'N 009°3,470'E, (røde stumptønde)  
56°34,460'N 009°3,293'E, (S-molens hoved) 

 

De 4 faste broer med el, vand og belysningsanlæg samt fortøjningspæle er 

Skive Søsports Havns ejendom, hvilket også er tilfældet med 

Marienlystbroen (træbro - BRO 5) mod nord, tilhørende lille sjægthus samt 

BRO 6 (udlagt i 2018 på den indvendige side af den faste øst mole/ydermole). 

SSH, Skive Sejlklub, Skive Roklub, Skive Vindsurfing, Maritime Center og Skive 

Dyk har klublokaliteter i tilknytning til søområdet. 

P-pladser, ydermoler, spunsvæg – terrasseringer og grillplatforme mod land 

(vest) tilhører Skive kommune, dog tilhører grillplatform ved servicebygning 

Skive Søsports Havn. 

Broanlæg ved de nye hotellejligheder mod sydvest og foran de nye sjægthytter 

/ferielejligheder mod nord tilhører Hotel Strandtangen.  

1.6. Er uheldet ude 

Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at gøre havnen så sikker som muligt, 

men er uheldet ude, kan du selv være forberedt ved at læse Skive Søsports 

Havns Beredskabsplan og sikre dig hvor det forskellige sikkerhedsudstyr 

forefindes.  

Beredskabsplanen kan fås på havnekontoret.  

Der er på samtlige broer og langs de fast kajanlæg opsat redningskranse og 

langs bro 1-4 er der monteret faste stiger, som tydeligt er mærket med gul 

fluorescerende farve, så de nemt kan ses – både fra broerne og vandet.  
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Fra vandsiden er den agterfortøjningspæl, der befinder sig ud for stigen, også 

afmærket med gult.  

 

Falder du i vandet, skal du se efter den gule afmærkning. Med den gule 

afmærkning kan du nemt se, hvor nærmeste redningsmulighed er, så du ved i 

hvilken retning du skal. 

 



Side 12 

2. Betingelser for fast bådplads 

2.1. Fast bådplads 

Fast plads kan tildeles enhver fysisk eller juridisk person, der med foreningen 

indgår lejekontrakt om en bådeplads i Skive Søsportshavn og som ikke er i 

restance eller tidligere ekskluderet medlem.  

Ansøgning om fast bådplads sker primært via hjemmesiden: 

http://www.skivesoesportshavn.dk/havnen/ansoegning-om-plads/ 

Alternativt ved henvendelse til:  

Havnekontoret, Strandvejen 26, 7800 Skive,  

mail@skivesoesportshavn.dk eller tlf. +45 2237 8149  

tlf. tid Man- torsdag kl. 08:00 – 16:00 samt fredag kl. 08:00 – 12:00  

Tildeling af fast plads vil ske i den rækkefølge som ansøgningerne modtages, 

under hensyntagen til havnens målsætning, bådstørrelse og pladsforhold i 

havnen. 

En bådplads angivne bredde er opgivet i ½-meter intervaller og beregnes fra 

midt pæl til midt pæl, hvilket betyder, at ansøgte plads mindst skal være 50cm 

større end bådens maksimale bredde. 

2.2. LiveAboard – beboelse 

Både, der har fast plads i Skive Søsportshavn kan når særlige betingelser er 

opfyldt få tilladelse til fast beboelse. Tilladelsen kan kun gives til medlemmer 

af Skive Søsports Havn. 

 

Anvendelse af både til fast ophold/beboelse i havnen er kun tilladt efter 

indgåelse af tillægskontrakt (inklusiv pålæggelse af et ekstra servicegebyr) 

herom med Skive Søsports Havn. Tillægskontrakten indgås pr. den 1. i en 

måned og kan opsiges skriftligt med 1. måneds varsel. 

Skive Søsports Havn forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger 

vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal 

fastsættes af SSH bestyrelse under hensyn til havnens faciliteter og karakter af 

lystbådehavn.  

http://www.skivesoesportshavn.dk/havnen/ansoegning-om-plads/
mailto:mail@skivesoesportshavn.dk
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Tilladelse til beboelse er personlig for medlemmet, og kan ikke overdrages til 

andre. Både må ikke fremlejes eller udlånes til fast ophold/beboelse for 

personer, der ikke tilhører medlemmets husstand. 

Skive Søsports Havn forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både som 

anvendelse til beboelse, såfremt de i væsentlig grad afviger fra begrebet 

lystfartøjer, ligesom egentlige husbåde vil blive afvist. 

Som udgangspunkt forstås ved bopæl det sted (bolig), hvor medlemmet og 

evt. medlemmer af dennes husstand regelmæssigt sover, når vedkommende 

ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom 

eller lignende, og hvor vedkommende har sine ejendele.  

Dette udelukker ikke, at et medlem, der samtidig har sin faste bolig i land, kan 

overnatte i sin båd i f.eks. 8, 14 eller flere dage, men betyder, at hvis den/de 

pågældende personer overvejende bor i båden, falder den ind under fast 

beboelse i havnen. 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående. 

Beboerne er forpligtiget til at renholde, rydde for sne og træffe foranstaltninger 

mod glat føre på båd og bådebro ud for bådens plads (i hele pladsens og 

broens bredde).  

Særlige forhold for LiveAboard: 

 Al færdsel på broerne, året rundt, sker på eget ansvar. 

 Drift, vedligeholdelse og rengøring af baderum, toiletter, vaskeri samt 

øvrige fælles faciliteter, sker kun i begrænset/reduceret omfang. 

 Levering af drikkevand sker fra anvist tappested eller servicebygningen. 

 Elforsyning jf. gældende takstregulativ. Skive Søsports Havn forbeholder 

sig ret til at anvise el-stander til benyttelse. Andre standere må ikke 

benyttes. 

 Serviceafgiften betales forud, og skal være betalt senest 14. dage efter 

fakturadato. Betaling af serviceafgift medfører ikke modregning i den 

almindelige årsleje af bådplads. 

 Medlemmer, der har indgået kontrakt vedrørende beboelse på deres båd, 

får udleveret et mærkat, der angiver den periode, kontrakten er indgået for. 

Mærkatet skal anbringes sammen med årsmærket på et fra bådebroen 

synligt sted på båden. 

 Skive Søsports Havn stiller mod betaling det nødvendige antal postkasser 

til rådighed for de beboede både. På postkassen anføres alene medlemmets 

navn og pladsnummer. der må her ud over ikke opsættes andre postkasser. 

 Af hensyn til havnens forsyningskapacitet, reparationsarbejder mv. kan 

Havnen i vinterperioden anvise alternativ liggeplads. 
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 Indgåelse af kontrakt om beboelse er betinget af at der gives Havnens 

repræsentant adgang til at inspicere bådens spildevandsinstallation. 

Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre at tilladelsen til beboelse 

tilbagekaldes.  

I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelser der efter skriftlig påtale ikke 

følges straks, gives der mulighed for eksklusion – alt under iagttagelse af 

bestemmelserne i lejekontrakten og Skive Søsports Havns vedtægter. 

2.3. Husdyr 

Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr) i begrænset omfang efter 

aftale med Havnen. 

Husdyr må ikke være til gene for andre. 

2.4. Venteliste 

Såfremt der på ansøgningstidspunktet ikke er ledige pladser i havnen, kan 

ansøgeren blive skrevet på venteliste.  

2.5. Lejekontrakt/pladsleje/lejeperiode 

Ved tildeling af fast plads oprettes der en tidsbegrænset (maksimalt 4 år ad 

gangen, med mulighed for gentegning) lejekontrakt mellem bådejeren og 

Skive Søsports Havn.  

Lejekontrakten kan dog fra udlejer og lejers side opsiges skriftligt med et 

varsel på mindst 3 måneder til 1. januar i et kalenderår at regne.   

Lejemålet påbegyndes ved underskriften af lejekontrakt og i henhold til aftalt 

startdato, men er først bindende for Skive Søsports Havn når pladsleje og 

kontrakttegningsgebyr er betalt og modtaget af Skive Søsports Havn.  

Ved lejekontraktens underskrivelse skal ejerforhold og min. ansvarsforsikring 

kunne dokumenteres. 

Den årlige pladsleje fremgår af takstregulativ, der vedtages for et år ad gangen 

på foreningens ordinære generalforsamling, gældende for kommende 

sejlsæson.  

Lejen betales forud for et år ad gangen og skal være betalt senest i henhold til 

det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn. Såfremt 
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betaling pladsleje ikke har fundet sted inden nævnte dato, ophører lejemålet 

uden yderligere varsel. 

 

Lejen opkræves og betales på en af Skive Søsports Havn anvist måde. 

 

Lejer kan ved ændring, ophævelse, opsigelse eller ekskludering af/fra 

lejemålet ikke gøre krav på helt eller delvis tilbagebetaling af årets pladsleje. 
 

Såfremt lejer er i anden restance (eksempelvis ved køb af andre ydelser som 

el, pæle mv.) ophører lejemålet automatisk ved udløbet af det pågældende 

regnskabsår.  

Såfremt lejer ekskluderes af foreningen Skive Søsports Havn, ophører 

lejemålet med virkning fra eksklusionstidspunktet. Betalt leje og depositum 

refunderes ikke i tilfælde af eksklusion.  

Vedrørende opsigelse og tilbagebetaling af pladsleje henvises endvidere til pkt. 

4.7. 

2.6. Forkert målangivelse 

Hvis en båd, der er tildelt en fast plads, ikke overholder de mål, der er opgivet 

til brug for lejekontrakten, vil båden blive overflyttet til en plads, der svarer til 

de opgivne mål, såfremt en sådan plads kan anvises.  

Ellers kan båden overflyttes til gæsteplads, så længe dette er muligt, og hvis 

en sådan findes.  

Bådejeren vil i sådanne tilfælde blive afkrævet gæsteafgift jf. gældende 

takstregulativ. 

2.7. Udskiftning af båd 

Såfremt lejer ønsker at benytte pladsen til en anden af ham ejet båd end den, 

der er anført i kontrakten, skal anmeldelse herom forinden ske til 

havnekontoret og i henhold til nedennævnte:  

 

 Er målene på den nye båd under min. målene, kan pladsen bibeholdes, 

til en ny plads kan anvises, mod at den tidligere lejeafgift betales.  

 

 Overskrider målene max. målene for bådpladsen (bredde er midt pæl til 

midt pæl inkl. 2 x fender på hver side og længdemæssigt max. 100 cm. 

uden for yderste pæle), overføres båden til venteliste, og kan henvises til 

gæsteplads, i den udstrækning en sådan findes, og mod betaling af 
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gæsteafgift efter det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive 

Søsports Havn, indtil anden plads anvises. 

 

Sker dette ikke, betragtes medlemmet som udmeldt fra tidspunktet for 

placeringen af den anden båd på pladsen og den pågældende båd skal straks 

fjernes fra Skive Søsports Havns areal. 

Medlemmet vil ikke modtage indbetalt pladsleje retur. 

 

2.8. Plads- og medlemsinformationer 

Salg af båd, ændring af bådens navn, ændring af lejers adresse mm. skal 

straks meddeles havnefogeden. 

Kvittering for betalt og gyldig ansvarsforsikring fremsendes årligt som kopi til 

havnemyndigheden/Havnefogeden inden båden henlægges i havneområdet. 

2.9. Ibrugtagning 

Bådejeren skal give havnekontoret meddelelse, når båden henlægges i eller 

optages af havnen. 

3. Benyttelse af Havnen 

3.1. Bådnavn/hjemsted/pladsnummer 

Både med fast plads i Skive Søsportshavn skal være forsynet med synligt 

navn og hjemsted ”SKIVE” samt gyldigt pladsnummer. 

Plads/Frihavnsnummer bliver normalt udleveret ved generalforsamlingen eller 

via kontakt til havnefogeden.  

De af havnen udleverede mærkater skal placeres på båden, så de er let synlige 

fra broen. 

Gamle havne-, navne-, plads- eller frihavnsnumre skal fjernes fra fartøjet, ved 

ejerens egen foranstaltning. 

Angående slæbejolle, se pkt. 3.20. 
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3.2. Servicebygning 

Servicebygningens faciliteter er til rådighed for medlemmer af Skive Søsports 

Havn samt registrerede gæstesejlere. 

Øvrige brugere af Skive Søsportshavn kan efter indhentet tilladelse hos 

Havnemyndigheden få adgang til servicebygningen. 

Servicebygningen indeholder: 

 Havnekontor med vindue med online vejrmelding. 

 Sejlerstue med mindre køkken m. bl. a. mikrobølgeovn. 

 I sejlerstuen forefindes endvidere toilet, fjernsyn (begrænsede 

programmer), og kaffe/the mulighed (forbrugsvarer medbringes selv). 

 Bade- og toiletfaciliteter (UNISEX) med handicaptoilet og bad. 

 Vaskerum med to vaskemaskiner og tørretumbler. 

 

3.3. Svanen 

SVANEN er en kulturhusbåd, som SSH har indgået en pedel- og booking aftale 

for.  

SVANEN ejes af ”Den selvejende institution SVANEN” og anvendes primært til 

offentlige kulturarrangementer. 

Som en del af pedel-aftalen har SSH fået ”fri adgang” til SVANEN, når den 

ikke er udlånt til andre formål.  

Dette betyder dog ikke, at den er åben for fest og udlejning til ”tante Anna’s 

50 års fødselsdag” eller konfirmationer. 

Det giver dog mulighed for, at hvis et medlem vil afholde et kursus i 

knobbinding for havnens brugere m.fl., så kan det arrangeres efter aftale med 

havnefogeden. 

Såfremt SVANEN er udlånt til anden siden, så er der ikke indendørs adgang og 

dette gælder også til toiletter mv. Der vil dog normalt være adviseret på 

SVANENs INFO-tavle eller på anden måde ”spærret med tov/skilt”. 

SVANEN kan på ovenstående vilkår ligeledes benyttes af registrerede 

gæstesejlere. 
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3.4. Adgangssystem/kort/TALLY 

Skive Søsports Havn er overgået til TALLYWEB, som er et mere eller mindre 

fuldautomatisk elektronisk system, hvor det enkelte medlem eller gæstesejler 

skal oprette brugerkonto eller produkter via: 

https://www.tallyweb.dk/skive 

Via denne portal tilknytter man sit personlige betalingskort til sin konto og 

kan have ”automatisk optankning”, hvor der trækkes penge efter brugerens 

behov. 

Man kan efterfølgende tilkøbe sig strøm, vask, bad, gæsteleje, Frihavnsplads 

og hvad SSH ellers udbyder af mulige produkter. 

Ved oprettelse af fast kundeprofil, vil man få tilknyttet en personlig kode, 

som kan være tilknyttet diverse adgangsprofiler, såsom:  

Adgang til servicebygning, sejlerstue, Svanen, miljøgård, kran etc. 

Det er ligeledes denne personlige kode, man skal indtaste i de nye Tally-

standere for at få adgang til strøm. 

De eksisterende og udleverede ”tallycard” kan i begrænset omfang tilknyttes 

(ved havnefogeden) din nye konto og benyttes som tidligere. 

Såfremt man ikke har kreditkort eller mulighed for internet, kan man 

henvende sig til havnefogeden, som vil være behjælpelig med en løsning i 

fællesskab mod kontant betaling eller bankoverførelse. 

 

3.5. Kran 

Kranen er opstillet ved slæbestedet på Skive Søsportshavns nordvestlige 

hjørne.  

 

Adgang til kranen sker som en ”service” man får tilknyttet sin Tally-konto.  

Dette sker ved havnefogeden, hvor der kvitteres ved underskrift for, at 

brugsanvisningen er læst og forstået. 

 

Forbruget afregnes i henhold til det til enhver tid gældende takstregulativ for 

Skive Søsports Havn. 

Kranen er konstrueret til og må udelukkende anvendes til søsætning 

og optagning af lystbåde op til 5 ton. 

https://www.tallyweb.dk/skive
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Kranen er underlagt Arbejdstilsynets regler for ”Anmeldelse”, 

”Belastningsprøve” og ”Føring af Kranjournal”. 

 

Der kræves ikke krancertifikat for at betjene kranen.  

 

Kranreglerne er også underlagt ”Objektivt ansvar”. Det betyder, at man ikke 

bare kan omgå reglerne og sige, at så bruger man den på eget ansvar. En 

brugerovertrædelse kan udløse bøde til Søsportshavnen. Dette gælder også, 

såfremt der er nogen, der bruger private stropper uden gyldigt certifikat. 

 

Krangrej, løftestropper mv. lånes i ”kranskuret” og adgang sker via den 

personlige kode eller tilknyttet tallycard. 

 

Kranen vedligeholdes løbende af havneadministrationen. 

 

Der foretages hvert år før sæsonstart hovedeftersyn på kranen. 

Hovedeftersynet foretages af et autoriseret kranfirma, og følger AT-anvisning 

nr. 2.3.02, afsnit 3. 

 

Mindst hver 10. år foretages 10-års eftersyn af et autoriseret kranfirma efter 

særlige regler i AT-Bekendtgørelse nr. 1101, fra 1992, § 23. 

 

Før kranen benyttes, efterses kran, stropper og elkabel for synlige skader. 

Såfremt der konstateres skader, må kranen ikke benyttes og havnens kontor 

skal underrettes. 

 

Efter brug anbringes løftegrej og elkabel på de dertil indrettede holdere og 

skabet aflåses. 

 

Kranens drejevinkel (krøjebevægelsen) er ca. 300º, hvilket bevirker, at der er 

en vinkel på ca. 60º, hvor kranen ikke kan bruges af hensyn til det løse 

elkabel. 

 

Ved anhugning anvendes det af SSH indkøbte løftegrej. 

 

Private stropper eller kæder må kun benyttes, når der foreligger certifikat for 

godkendelse heraf, der ikke er over 12 måneder gammelt. Kontrol heraf 

påhviler bruger. 
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3.6. Mastekran 

Til brug ved aftagning og påsætning af master, råder foreningen over en 

mastekran, som kan bruges frit af pladslejere og gæstesejlere over 18 år. 

Maksimal tilladt belastning er 500kg. 

 

 

3.7. Søsætning og optagning af både 

Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste 

bolværker, ramper og lignende.  

 

Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte 

arealer efter aftale med havnemyndigheden.  

 

Foreningen har ingen forpligtelse til at kunne foretage søsætninger og 

ophalinger. 

Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", 

reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) 

pladser. 

Fartøjsejeren har under oplægning på land ubetinget ansvar for at sikre, at 

fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort. 

3.8. Slæbested 

Slæbestedet er en del af Søsportshavnens anlæg og alle kan gratis gøre brug 

af slæbestedet til søsætning, dog under hensyntagen til følgende: 

Gældende alle: 

 Alle både, der søsættes fra rampen, skal have tegnet gyldig 

ansvarsforsikring. Kvittering skal på forlangende kunne forevises. 

 Alle fører, af både der søsættes fra rampen, skal på forlangende kunne 

forevise speedbådskørekort eller duelighedsbevis, hvis påkrævet til fartøjet. 

 Både, der søsættes fra rampen, må i kortere tidsrum (max 1 time) fortøje 

ved havnens broanlæg ved SVANEN. Ved længere tids ophold, henvises der 

til BRO 6 (øst molen/ydermolen). 

 For trailerbåde og ved evt. fortøjning i mere end 4 timer eller dag til dag 

skal der betales gæsteleje efter havnens takstregulativ. 

 Efter optagning af båden må alm. vask foretages på pladsen foran 

havnekranen.  
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 Bådtrailere/biler skal parkeres på mest hensigtsmæssig måde på 

trailerparkerings-pladsen. Langtidsparkering (mere end en weekend) kun 

efter nærmere aftale med havnekontoret. 

Gældende ikke medlemmer: 

 For adgang til WC/Toilet henvises der til de offentlige på havnens område. 

 

3.9. Oprydning efter søsætning 

Efter søsætningen skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort 

hurtigst muligt (hensigt max. 1 time), så andre kan anvende området. 

Såfremt andet er aftalt med Havnens personale, kan der rådes over området i 

længere tid. 

Ved stativer, bukke, klodser m.v., der ikke er forsynet med enten tydelig navn-

, båd-, bro- eller pladsnr. eller henstår på havnens arealer mere end 7 dage 

efter tilladt tidsfrist, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne 

for ejerens regning og risiko samt uden økonomisk ansvar for foreningen. 

3.10. Krav til både henlagt i havnen 

Båden skal kunne benyttes til fritidssejlads, dvs. til enhver tid være i forsvarlig 

og sødygtig stand. 

Det påhviler pladslejeren at sørge for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig 

stand, og at fortøjninger, affendring m.v. er i overensstemmelse med 
havnereglementets bestemmelser. 

 
 

3.11. Fortøjning/fender/dimensioner 

Bådejeren er selv ansvarlig for fortøjning og affendring af båden, og skader, 

som følge af forkert eller mangelfuld fortøjning eller affendring, er foreningen 

uvedkommende. 

Der må ikke efterlades flydende fortøjning i vandet. 

Tovdiameter skal mindst være i henhold til nedenstående dimensioner: 

 Tabellen er opgjort for tovværk af typen ”polyester PP”.  

Fartøjsvægt/Størrelse          Tovdimension 
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Indtil 1 tons - op til 16 fod............................................12 mm 

Fra og med 1 tons indtil 2 tons - fra 17 til 21 fod ............14 mm 

Fra og med 2 tons indtil 3 tons – fra 22 til 26 fod........... 16 mm 

Fra og med 3 tons indtil 5 tons - fra 27 til 30 fod............ 18 mm 

Fra og med 5 tons indtil 8 tons - fra 31 til 41 fod............ 22 mm 

Fra og med 8 tons og op          - fra 41 til 80 fod........... 24 mm 

 

Tovværk af anden type, men med tilsvarende brudstyrke er ligeledes 

godkendt. 

Ethvert fortøjet fartøj skal være forsynet med mindst to fendere på hver side. 

Fenderens længde skal være mindst ¾ af laveste fribord og tykkelsen skal 

være mindst 10 cm. 

 

Bådens størrelse inklusiv påsatte fendere, skal til enhver tid kunne være inden 
for midt pæl til midt pæl dimensionen. 

3.12. Montering af fortøjninger/forhold ved bro og pæle 

Det er forbudt at montere ophæng til fortøjninger, fortøjningsforanstaltninger, 

gulvtæpper, og lignende på såvel pæle som broer.  

Fartøjet skal være fortøjet til to pæle med en fortøjning til styrbord 

henholdsvis en fortøjning til bagbord side af fartøjet. Disse fortøjninger skal, 

hvis muligt, krydses for at stabilisere fartøjets placering mellem pælene og 

skal være forsynet med sikrede fjedre, gummikødben eller tilsvarende 

elastiske elementer.  
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De eksisterende fortøjningsøjer skal for pælens vedkommende anvendes ved, 

at fortøjningen fastgøres omkring pælen over øjet, hvorefter den føres gennem 

øjet og herfra til båden. 

BEMÆRK: Pælen holder din båds VÆGT og ”gennem” øjet holder din 

fortøjning PÅ pælen ved højvande – WARNING: Øjet kan/vil knække 

ved pres og din båd vil flyde frit til skade for andre.  

     

     

På broen skal eksisterende fortøjningsbøjler anvendes til fortøjninger, 

indhalerliner m.v.  
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Lejeren er forpligtet til at holde fartøjet forsvarligt fortøjet, føre nødvendigt 

tilsyn, sikre sødygtighed samt i fornødent omfang at anvende fendere jf. pkt. 

3.11., således at der ikke opstår skader på nabofartøjer.  

Fortøjninger, indhalerliner m.v. skal fjernes når båden tages på land samt ved 

ophør af lejemålet. Trapper og anden påstigningsanordning skal tillige fjernes 

ved ophør af lejemålet.  

Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist 

spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det 

forlanges, skal de slækkes for andre både. 

Udstyr og grej må ikke henligge på broer eller havneareal. Gangarealer skal 

holdes fri. 
 

3.13. Benyttelse af bådplads 

Hvis lejeren af en fast bådplads ikke selv benytter pladsen, kan havne-

administrationen frit disponere over såvel pladsen, som over eventuelle 

efterladte fortøjninger. 

Ved bådens fravær fra pladsen i mere end 1 døgn, skal pladsen forsynes med 

grønt skilt.  

Ved længere tids fravær skal dette meddeles til havnekontoret, der vender 

skiltet til rødt et døgn før det opgivne tidspunkt for bådens hjemkomst, 

såfremt dette er muligt. 

3.14.  Servicefaciliteter, El og vand 

Skive Søsports Havn leverer strøm, lys og vand på broerne.  

Forbruget afregnes i henhold til det til enhver tid gældende takstregulativ for 

Skive Søsports Havn. 

El tilslutning er kun tilladt med CEE godkendte stik – jf. i øvrigt gældende 

vedtægter samt stærkstrøms direktiv (16A kræver 2.5 kvadrat, 3 ledet kabel, 

vejrbestandigt). 
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Med mindre der er installeret skilletransformator ombord for at isolere det 

elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade 

båden eller omkringliggende både. 

 

Ved tilslutning med bevægelig el-ledning fra el-stander til båd skal der tages 

forholdsregler for at forhindre tilslutningsledning i at falde i vandet ved 

udtagelse af stikprop på båden. 

Den bevægelige ledning skal være i én længde uden samlinger.  

 

Når man ikke benytter strøm, er man pligtig til at trække stikket ud af 

betalingsstanderne igen, således andre kan tilgå strømstander ved behov. 

 

Benyttes kabel på rulle, må det samlede Elforbrug af hensyn til varmeudvikling 

i rullen ikke være over 500 watt. 

 

Fugt, støv og salt i bådens indtag udgør en fare. Undersøg indtaget, rens det 

og tør det, hvis det er nødvendigt, inden det forbindes til forsyningen i land. 

Konstateres fejl på eller problemer med Elinstallationen skal havne-

myndigheden kontaktes. 

Forsøg på reparation på reparation eller ændringer er livsfarligt, og vil her ud 

over kunne medføre erstatningsansvar. 

 

Der må ikke tilsluttes elektriske varmeovne, affugtere, køkkeninstallationer 

eller andre tilsvarende el-systemer der enkeltvis eller samlet kan trække mere 

en 16A på Havnens stikkontakter. 
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Skive Søsports Havn påtager sig intet ansvar for følgerne af periodevis 

mangelfuld elforsyning på broerne, eller for skader, der skyldes fejl og mangler 

ved bådens elinstallation. 

Vandledningerne må forventes at være tømte for vand i perioden ca. 15. 

november til 1. april eller så længe der er fare for frostsprængninger. 

Vandslanger skal rulles sammen og hænges på plads efter brug. Vandhaner 

skal holdes lukkede, når de ikke bruges. 

I forbindelse med vask af båd og lign. henstilles det af miljøhensyn at 

begrænse vandforbruget mest muligt, ligesom kontinuerlig brug er forbudt 

(eksempelvis skyldning/vask af vandtank med rindende vand over flere 

timer/dage).  

Der må ikke hentes varmt/koldt vand fra servicebygningen til rengøring af 

både eller andet. Vand fra servicebygningen er kun til drikkevand, da der er 

pålagt afgift på dette.  

Overdreven eller uhensigtsmæssig vandforbrug vil blive påtalt af 

havnemyndigheden og kan medføre en skriftlige advarsel. 

Faciliteterne i servicebygningen (bad, vaskemaskiner, tørretumbler, 

kogefaciliteter m. v.) er åbne i perioden 1. april til 15. november. 

 

Fastliggere har dog adgang hele året jf. særlig indgået aftale og mod et ekstra 

servicegebyr i henhold til det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive 

Søsports Havn. 

3.15. Bådtoilet 

Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen 

er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter. 

 

Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords opsamlingstank, må ikke 

benyttes, så længe båden befinder sig inden for Havnens område. 

 

3.16. Brændstof 

Skive Søsports Havn råder ikke over et tankanlæg til hverken diesel eller 

benzin. 

Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. 

Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område 

må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. 
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Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod 

antændelse om bord eller på kaj. Det skal sikres, at der ikke spildes brændstof 

i havnen. I tilfælde af spild forpligtes skadevolderen til at betale eventuelle 

miljøudgifter, som påføres havnen. 

3.17.  Affald 

Affald af enhver art fra bådene må ikke kastes i havnebassinet eller på 

havnens område, men skal lægges i de på havnen opstillede containere eller 

affaldsposer. 

3.18.  Oliespild og miljøaffald 

Oliespild i havnen eller på Havnens område skal undgås. I tilfælde af, at 

oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meldes til havnekontoret. 

I havnens Miljøgård findes tank til spildolie og slupvand. Ved større olieudslip 

kontakt da 112.  

Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og 

akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, 

men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere i Miljøgården. 

Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og 

tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" 

eller "Olieholdigt bundvand".  

I forbindelse med ophold i havneområdet, hæfter brugeren/lejeren for eventuel 

forurening i overensstemmelse med Dansk Rets almindelige regler. 

3.19.  Maling 

Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må ikke finde 

sted. 

Med henvisning til Standardreglementet for havne i Danmark (pkt. 4.3) gælder 

følgende vedr. brug af forbudt bundmaling: 

 Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende, der 

indeholder de til enhver tid ulovlige stoffer, betragtes som en væsentlig 

eller grov misligholdelse og medfører tab af retten til bådplads. 

 Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller 

lignende er bådpladslejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den 

anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne 
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pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således 

som en væsentlig eller grov misligholdelse.  

 Såfremt bådpladslejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller 

lignende er pladslejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse 

undersøgelser. 

 Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder 

forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende 

omstændigheder påbyde, at pladslejeren inden for en nærmere angiven 

tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på 

miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne.  

 Efterkommes et påbud herom ikke straks, betragtes dette som en 

væsentlig eller grov misligholdelse og medfører tab af retten til bådplads. 

3.20.  Slæbejolle 

Bådejere med fast bådplads kan, ud over den båd, de har lejekontrakt på, frit 

benytte pladsen til en slæbejolle på følgende betingelser: 

 at jollen ikke er større, end at den kan være inden for bådpladsen sammen 

med den egentlige kontraktbåd. 

 at jollen, hvis pladsen forlades af kontraktbåden i mere end et døgn, 

medtages, således at havnen kan disponere frit over pladsen. 

 at jollen forsynes med synlig/tilsvarende pladsnummer som kontraktbåden. 

Der kan ikke tildeles plads til ekstrabåde, som ikke kan placeres i henhold til 

ovennævnte betingelser. 

Slæbejoller kan vinteropbevares sammen med kontraktbåden, når dette kan 

ske inden for den anviste vinteropbevaringsplads. 

Slæbejoller og lignende må kun parkeres i kortere tid på broanlæg 

(rengøring m.v.). 

3.21. Reparationsarbejde 

Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i 

havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljø-

bestemmelser.  

Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende 

bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller 

iltsvindsproblem. 

Mindre reparationsarbejder henvises primært til servicekajen eller BRO 6 (Øst 

molen). 
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3.22. Oplægning 

Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens 

forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne 

praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af 

givne tidsfrister, tilsynspligt m.v. 

3.23.  Sunkne både 

Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige 

tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og 

risiko. 

Synker eller strander en båd i havnebassinet eller indsejling, skal ejeren straks 

afmærke stedet, og hævning/bjærgning af båden skal foretages snarest 

muligt, eller inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid.  

Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en 

meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning.  

Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et 

salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. 

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, 

eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan 

havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse 

herom til ejeren.  

Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan 

meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et 

lokalt dagblad/ugeblad. 

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af 

havnemyndighedens omkostninger.  

3.24. Fremleje 

Lejer har hverken ret til afståelse, udlån eller fremleje – hverken helt eller 

delvist.  

3.25.  Erhverv 

Erhvervsmæssigt benyttelse af bådplads, båden, helt eller delvist til erhverv 

eller reklamering, salgsvirksomhed, plancheudstilling eller lignende, må ikke 
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finde sted uden forudgående godkendelse af Skive Søsports Havns 

bestyrelse. 

3.26.  Tilsyn 

Der er ikke løbende opsyn med havnen og udlejer er uden ansvar for 

eventuelle tyverier eller hærværk på lejers båd. 

Lejeren er forpligtet til at drage omsorg for, at fald, wirer, liner og diverse 

tovværk er fastgjort på en sådan måde, at det ikke er til gene (støj) for 

havnens øvrige brugere.    

Det er bådejerens pligt, at føre fornødent tilsyn med sin båd, enten selv, eller 

ved fravær af en bemyndiget person, hvis navn og evt. tlf.nr. skriftligt er 

meddelt til havnekontoret. 

3.27.  Sejlads 

For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til 

enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt 

evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementet.  

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke 

overstiger opslåede fartgrænser (max. 3 knob) eller i mangel af sådanne med 

så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre.  

Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af 

havneanlægget og fartøjer i havnen. 

3.28. Opankring  

Fartøjer må ikke anvende ankre inden for havnens søområde uden bydende 

nødvendighed eller medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse 

dertil. 

3.29.  Fravær fra pladsen 

Ved kontraktbådens fravær fra pladsen i mere end 1 døgn, skal optaget/fri 

(rød/grøn) skiltet på pladsen mærkes ”fri” (grøn), så pladsen kan benyttes til 

gæster.  

Ved længere tids fravær skal dette meddeles til havnekontoret, der hvis muligt 

vender skiltet til rødt et døgn før det opgivne tidspunkt for bådens hjemkomst.  

Eventuel lejeindtægt fra gæster tilfalder havnen.  
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3.30. Gæstebåde 

Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden.  

Gæstebåde skal primært benytte bådpladser, der er forsynet med et grønt skilt 

og sekundært langskibskajen (BRO 5). 

Ved kortere ophold kan BRO 6 (Øst molen) anvendes (dog ingen strøm eller 

ferskvand til rådighed).  

Ved anduvning/fortøjning i havnen i mere end 4 timer eller fra dag til dag skal 

der betales gæsteleje efter havnens takstregulativ. 

Det er tilladt at ligge gratis i havnen i tidsrummet 12:00-16:00. 

For adgang til strøm og services ”tjekker” man ind kl. 1600 og ud kl. 1200 

næste dag. Den personlige kode vil således kun virke i dette tidsrum. 

Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havne-

myndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået 

pladsen anvist.  

Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af 

hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at 

mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over 

dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over 

fordækket på de inderste både. 

Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte 

for ejerens regning og risiko.  

3.31.  Vinterplads 

Alle både med fast plads i Skive Søsportshavn kan få anvist anden 

vinteropbevaringsplads i havnebassinet. Afgift for vinteropbevaringsplads er 

indeholdt i pladslejen. 

Selv om en bådejer ikke ønsker at placere sin båd på vinteropbevarings-

pladsen, vil der ikke kunne ske fradrag i pladslejen. 

Gæster fra andre havne kan, såfremt havnen har plads, ligeledes ansøge om 

vinteropbevaringsplads i havnebassin (A-havn) mod et pladslejegebyr jf. 

gældende takstregulativ. 
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Inden en båd placeres på vinteropbevaringsplads, skal bådejeren henvende sig 

til havnekontoret for at få anvist sin plads. 

Ingen både må hensættes på havnens areal i mere end 24 timer uden 

tilladelse fra havnekontoret. 

 

3.32.  TV-antenner, paraboler m.v. 

Der må ikke opsættes tv-antenner, paraboler mv. på broerne eller havnens 

område. 

 

4. Kontraktændringer 

4.1. Ændringer i lejekontrakt 

Hvis Skive Søsports Havn konstaterer, at en bådplads er erhvervet under 

forkerte forudsætninger, vil dette betragtes som misligholdelse, og kontrakten 

vil straks kunne opsiges. 

4.2. Pladsbytning 

Pladsbytning mellem to bådejere må kun finde sted efter forudgående aftale 

med havnefogeden og forudsat bestyrelsen tiltræder bytningen ved underskrift 

af ny lejekontrakt og betaling af kontrakttegningsgebyr. 

4.3. Salg af båd 

Hvis en bådejer sælger den båd, som er angivet på kontrakten, skal dette 

meddeles til havnekontoret samtidig med oplysning om navn og adresse på 

den nye ejer, såfremt denne har fast plads eller står på venteliste til en sådan i 

Skive Søsports Havn. 

4.4. Flytning 

Flytning til udlandet for en begrænset periode medfører ikke generelt, at 

kontrakten må ophæves.  
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Hvis en bådejer i en sådan periode vil give andre brugsret over sin båd, skal 

dette meddeles til og godkendes af havnebestyrelsen. Brugeren har i så fald 

samme rettigheder og forpligtelser over for havnebestyrelsen som ejeren. 

Benyttes båden ikke af ejeren eller andre, skal der til havnebestyrelsen 

opgives navn og adresse på en kontaktperson, hvortil havnekontoret i givet 

fald kan henvende sig, og Havnens personale har ret til i kortere eller længere 

tidsrum, at flytte båden til en anden liggeplads.  

I øvrigt henvises til pkt. 4.5. omkring medejerskab. 

4.5. Medejere af bådpladser 

Hvis en båd har flere ejere, kan én af medejerne (partshaverne) leje en fast 

bådplads i Skive Søsportshavn.  

Alle medejere skal påføres kontrakten.  

 

Dersom en på kontrakten anført medejer overtager hele båden, kan 

bådpladsen overtages hvis: 

 

enten medejeren tilhører samme husstand, som tidligere lejer af pladsen 

eller medejeren har været påført kontrakten i mindst 3 år 

eller  der ikke er venteliste til pågældende pladsstørrelse. 

 

Der er dog kun én stemme til rådighed på generalforsamlingen. 

 

4.6. Dødsfald 

I tilfælde af dødsfald kan lejemålet for bådpladsen overtages af den afdødes 

ægtefælle eller børn, såfremt disse er påført kontrakten som medejere jf. pkt. 

4.5. 

4.7. Opsigelse/misligholdelse 

Lejemålet kan fra udlejer og lejers side opsiges skriftligt med et varsel på 

mindst 3 måneder til 1. januar i et kalenderår at regne. 

 

Lejemålet kan ved enighed fra begge parter og ved indgåelse af en allonge til 

kontrakten opsiges skriftligt med udgangen af løbende måned.  

 

Lejer kan ved ændring, ophævelse eller opsigelse af lejemålet ikke gøre krav 

på helt eller delvis tilbagebetaling af årets pladsleje. 
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Ved misligholdelse af lejekontrakten eller ved grov gentagen tilsidesættelse af 

ordensreglementet, kan Skive Søsports Havn opsige lejekontrakten til 

øjeblikkeligt ophør ved anbefalet skrivelse til bådejeren. 

Misligholdelse betragtes bl.a. som:  

 Misligholder sin forpligtelse til at betale pladsleje eller andre 

pengeydelser, der påløber i forbindelse med bådens placering i havnen.  

 Efter havnemyndighedens skøn ikke er den reelle ejer/parthaver af den 

båd, der ligger på pladsen.  

 At en bådplads er erhvervet under forkerte forudsætninger. 

 Ikke overholder de til enhver tid gældende vedtægter for Skive 

Søsports Havn.  

 Groft/gentagende gange overtræder havnens gældende miljøregler samt 

dette ordensreglement. 

5. Ansvarsforhold 

5.1. Udlejers ansvar 

Skive Søsports Havn påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre, i 

tilfælde af brud på fortøjningspæle, broer eller havneværker i det hele taget. 

Hvis lejer vælger at lade båden forblive i vandet i vinterperioden er udlejer 

uden ansvar for eventuelle skader som følge af is, isskruninger eller lignende.  

Havnemyndigheden er kun ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes 

besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af 

havnemyndigheden. 

5.2. Lejers ansvar 

Alle både med fast plads eller vinteropbevaringsplads i Skive Søsports Havn 

skal være ansvarsforsikret som minimum. 

Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og 

følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af 

fartøjsejeren/føreren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder 

skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, 

opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen, herunder forurening ved 

oliespild eller lignende. 

Det er i øvrigt bådejerens eget ansvar og pligt at tilse bådene i nødvendigt 

omfang samt sørge for, at disse er lænsede og korrekt fortøjet. 
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6. Andre bestemmelser 

6.1. Skærpelse 

Skærpelse af reglerne kan ske, hvor en tilmeldt båd på grund af sin størrelse, 

konstruktion eller tilstand måtte gøre det nødvendigt, eller hvor forhold, der 

ikke kunne forudses, og derfor ikke er indeholdt i nærværende reglement, 

forudsætter ændrede eller skærpede bestemmelser. 

6.2. Særlige restriktioner (aktiviteter) 

Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med 

havnemyndighedens forudgående tilladelse: 

 Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af fyrværkeri kræver dog tillige 

politiets og brandmyndighedens tilladelse. 

 Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i 

øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser. 

 Fiskeri. 

 Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter.  

 Sejlads med vandscootere og lignende tillades kun med tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen efter forhandling med Søfartsstyrelsen og i henhold 

til dansk lovgivning på området. 

 Badning og dykning fra skibe eller bolværker. 

 Placering af husbåde. 

 Teltslagning og opstilling af campingvogne. 

Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på 

havneområdet. 

Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt 

indrettede parkeringspladser/områder og kun efter tilladelse og anvisning af 

havnemyndigheden. 

Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks 

anmeldes til havnemyndigheden. 

6.3. Forurettelser og dispensation 

Dispensation fra reglementets bestemmelser og afgørelser af 

uoverensstemmelser/forurettelser, afgøres i første omgang af Skive Søsports 
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Havn med mulighed for at anke til generalforsamling jf. bestemmelser herfor – 

se vedtægterne, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes 

straks. 

6.4. Inddrivelse af restancer 

Restancer vil blive inddrevet via foreningens jurist/advokat til retslig inkasso, 

jf. gældende bestemmelser herfor. 

Personer med restance til Skive Søsports Havn kan ikke, selv mod kontant 

betaling, opnå serviceydelser fra Havnens side, ligesom man ikke kan optages 

på venteliste eller ansøge bådeplads. 

7. Ændringer i reglementet 

7.1. Godkendelse af ændringer 

Ordensreglementet er udarbejdet af og ændringer i nærværende regelsæt 

godkendes af bestyrelsen i Skive Søsports Havn. 

 

 

Henrik Svenningsen           Mads Dahlke   Sebastian Westerhoff 

Formand   Næstformand   Kasserer 

 

 

 

 

 

Bjarne Sørensen  Peter Svane 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  
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