ORDENS OG HAVNEREGLEMENT
GREVE MARINA
Hejren og Mågen

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Ophold på
havneområdet

Bådpladsejere/lejere er – i lighed med
andre, der opholder sig eller færdes i
havneområdet – underkastet
”Standardreglement for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne”, samt de særlige
bestemmelser, der fremgår af
nærværende reglement, der er godkendt
af Greve Kommune og Kystdirektoratet.
Al færdsel og ophold indenfor
havneområdet sker på eget ansvar.
Enhver, der opholder sig eller færdes
indenfor havneområdet, er pligtig til at
følge de henstillinger og anvisninger, der
gives af havnebestyrelsen og havnefoged. Havneområdet er defineret i bilag
2 og således alt landområde inden for
tilkørselsbroer for begge havneøer, samt
alt vandområde inden for ydermoler.
Havnens brugere har endvidere pligt til at
medvirke til, at bestemmelserne i
nærværende reglement overholdes.

Færdsel på
landarealer

Færdsel på landarealer sker på eget
ansvar

Kørsel og
parkering

Kørsel på landarealerne skal ske med
mindst mulig fart, og under udvisning af
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størst mulig forsigtighed. De opstillede
skilte vedrørende kørselsbegrænsninger
og forbud, samt parkering skal
respekteres. Al færdsel med
motorkøretøjer på stier og broer er
forbudt.
Affald

Det er forbudt at henkaste affald på
landarealer, havn, broer, moler eller i
vandet. Alt affald skal anbringes sorteret i
de opstillede affaldscontainere.
Miljøfarligt affald skal anbringes ved de af
havnen anviste pladser. Det er strengt
forbudt at henkaste affald fra privatboliger m.v. i havnens affaldscontainere.

Støj

Overdreven støj i længere perioder er
ikke tilladt.
Fartøjers fald m.v. skal fastgøres, så de
ikke støjer mod masterne i blæsevejr.
Såfremt en båd, der ligger i vandet, ikke
er færdigbygget og byggearbejde skal
foregå i længere periode, skal dette
godkendes af havnefogeden herunder
også med henblik på eventuel flytning af
båden, således at unødig støj og støv
m.v. undgås.
Ombygningsperioden aftales med
havnefogeden.

Opslag

Opslag vedr. køb, salg, efterlysning m.v.
må kun opsættes på de dertil beregnede
opslagstavler eller på bådene.
Opslag, der anbringes andre steder, vil
blive fjernet.

Uvedkommende
effekter

Intet grej, gods, m.v. må hensættes på
landområder eller broer så gående
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generes af dette. Større oplag af grej,
gods, trailere, transportvogne, kan
tillades, såfremt dette aftales med
havnefogeden.
Børn

Små børn må kun færdes på havnens
område, når de holdes under opsyn af
voksne. Der henstilles til, at små børn
bærer redningsvest under ophold ved
broer og vand.

Hunde

Hunde må medtages, når de føres i snor,
og alle efterladenskaber fra hunde skal
fjernes af ejeren.

Brug af grill

Det er strengt forbudt at anvende grill på
båd og bådebroer, samt på steder, hvor
lugt og røg er til gene for andre.
Der henvises til marinaens grillpladser.

Fiskeredskaber

Fiskeredskaber må kun tørres og
rengøres på de dertil beregnede arealer.
Efter rengøring af redskaber skal alt
affald fjernes.

Jagt

Jagt, fiskeri og færdsel med skydeklare
våben indenfor havnens område er
forbudt. Overtrædelse af dette forbud vil
medføre politianmeldelse.

Overnatning,
telte,
camper,
campingvogne

Overnatning i og opsætning af telte er
ikke tilladt.
Havnebestyrelsen/havnefogeden kan
dispensere fra dette.

Ferskvand

Al unødvendig brug af ferskvand skal
undgås og vandslanger skal rulles pænt
sammen efter brug og hænges på de
anviste pladser på broerne.
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Elektricitet

Brug af elektricitet sker ved anvendelse
af el-kort.

Brand &
Det på havnen og landarealerne
redningsmateriel opstillede brand-, redning- og førstehjælpsmateriel må kun benyttes til formål,
hvortil det er beregnet. Efter benyttelse
eller ved konstatering af
uregelmæssigheder ved materiellet skal
indberetning omgående foretages til
havnefogeden/ havnebestyrelsen
Havnens
materiel

Bådejere, der benytter havnens materiel,
er ansvarlig for dette og har
erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse
eller bortkomst.

Fjernelse af
materialer

Det er forbudt at fjerne sten-, grus- og
sandmaterialer fra landarealerne, samt
foretage indgreb i beplantninger.
Eventuelle løsrevne materialer fra broer
og bygninger skal så vidt muligt bjærges
og afleveres til havnefogeden.

Forandringer
Der må ikke foretages nogen form for
m.v. på broer og tilbygninger, forandringer eller nagelfaste
landanlæg
anbringelser på broer og landområder
uden havnebestyrelsens godkendelse.
Ingen
havnefoged

Når havnefogeden ikke er til stede på
havnen, har havnebestyrelsens
medlemmer eller de af havnebestyrelsen
bemyndigede personer havnefogedens
beføjelser i henhold til nærværende
reglement.
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II. FARTØJER I HAVNEN
Navn,
hjemsted

Ethvert fartøj med hjemsted på Greve
Marina skal være tydeligt afmærket
med navn og hjemsted.

Årsmærke

Ethvert fartøj med hjemsted på Greve
Marina skal, på et tydeligt sted, der
kan ses fra broen, være forsynet med
gyldigt årsmærke.

Ansvar

Ethvert ansvar for skader på eget
eller andre fartøjer, havneanlæg eller
havnens materiel i øvrigt, som
skyldes mangelfulde fortøjninger eller
anden skødesløshed fra bådejerens
side, påhviler alene ejeren.

Forsikring

Ethvert fartøj med havneplads skal
være ansvarsforsikret.
Dokumentation herfor skal forevises
havnefogeden eller havnebestyrelsen
på forlangende.

Sejlads
Sejlads indenfor havneområdet, jf.
indenfor
bilag, skal ske med mindst mulig fart
havneområdet – max. 3 knob, og under udvisning af
størst mulig agtpågivenhed.
Marinetoiletter Indenfor havneområdet er det
forbudt at benytte marinetoiletter, der
er beregnet til direkte udtømning i
vandet. Tømning af
holdingtanke/kemitoiletter skal ske på
de af havnen anviste steder.
Flytning af

Såfremt bådejeren ønsker at
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bådplads i
henligge båden i vandet hele året, og
vinterperioden i denne forbindelse eventuel flytte til
anden plads i vinterperioden, skal
dette forinden aftales med
havnefogeden.
Fartøjer ved
slæbested og
bedding m.v.

Fortøjning i og ved slæbested og
bedding må kun finde sted i
forbindelse med umiddelbar
forestående søsætning/optagning.
Fortøjning ved mastekranen må kun
ske i forbindelse med til-og afrigning
af fartøjet.
Fartøjet må under ingen
omstændigheder efterlades fortøjet
de nævnte steder, og må kun
efterlades ved bolværket efter aftale
med havnefogeden.

Tilsyn

Enhver bådejer har ubetinget pligt
til jævnligt at tilse sit fartøj, når det
ligger i havnen, og skal herunder
drage omsorg for, at det er lænset,
samt forsvarligt fortøjet og affendret.
Fartøjer, der synker, skal omgående
lænses og hæves.
Såfremt sunkne fartøjer ikke hæves
inden en af havnefogeden eller
havnebestyrelsen fastsat frist, vil
havnebestyrelsen foranledige, at
dette sker for ejerens regning og
risiko.
Overtrædelse af denne bestemmelse
betragtes som misligholdelse af
lejemålet og kan medføre, at
havnepladsen inddrages.
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III. FORTØJNINGER OG AFFENDRING
Fortøjningers
stand

Det påhviler bådejere at sørge for
anskaffelse og vedligeholdelse af
forsvarlige fortøjninger
Fortøjningsender fastgjort til broen
skal være forsynet med
gummistropper eller lignende.
Anvendes fortøjningsfjedre, skal
disse sikres forsvarligt med
gennemgående tovværk, og det
skal forhindres, at de støjer ved
belastning.

Fendere

Alle fartøjer skal forsynes med
mindst to rigtige dimensionerede
fendere på hver side.
Automobildæk eller lignende må
ikke anvendes som fendere, med
mindre disse overtrækkes med
sejldug el. lign.

Godkendelse

Fortøjninger og fendre skal kunne
godkendes af havnefogeden, hvis
instrukser vedr. fortøjning,
affendring o. lign. skal
efterkommes.

Udskiftning

Såfremt et fartøjs fortøjninger eller
fendere ikke findes i forsvarlig
stand, kan havnefogeden afhjælpe
dette forhold for
havnemedlemmets regning efter
forudgående påtale.

Løse
Når et fartøj forlader sin plads i
fortøjningsender havnen, skal fortøjningerne
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anbringes forsvarligt på pæle og
bro. Der må ikke ligge løse
fortøjningsender i vandet.
Bundfortøjninger Fortøjning ved anker må kun ske i
nødstilfælde.
Fartøjer for svaj

Ingen fartøjer må ligge for svaj
indenfor havneområdet.

IV. FARTØJER PÅ LAND
Vinterplads
Havnefogeden er på alle tidspunkter
af året berettiget til at flytte fartøjer,
såfremt de står i vejen for andre.
I tilfælde hvor større
reparationsarbejder eller andre
særlige forhold berettiger til, at et
fartøj skal stå på land, skal der
træffes aftale med havnefogeden om
placering, afdækning og
reparationsperiode
Det må dog påregnes, at omkostningerne i forbindelse med en
eventuel flytning skal afholdes af
fartøjsejeren.

Renholdelse

Det påhviler ubetinget enhver bådejer
at holde rent omkring sit fartøj. Alt
affald fra klargøring, reparation m.v.
skal fjernes dagligt efter arbejdets
ophør.
For bådpladsejere/lejere, der ikke
retter sig efter ovenstående, kan
havnefogeden for bådpladsejeres/-
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lejeres regning lade foretage den
fornødne rengøring og oprydning.
Afstivningsgrej

Fartøjer, der er oplagt på landarealer,
skal være placeret sikkert på
veldimensionerede bukke, vugger
eller lignende.
Afstivninger kan kræves ændret efter
havnefogedens anvisninger. Såfremt
anvisningerne ikke efterkommes, kan
den fornødne afstivning foretages af
havnefogeden for ejerens regning.
Plastoverdækninger/presenninger
skal være forsvarligt fastgjort og det
påhviler bådejeren jævnligt at tilse
disse for eventuelle løsrivninger m.v.

Mærkning af
grej

Alt afstivningsgrej, samt bådvogne
skal være tydeligt mærket med
bådens navn, samt med ejerens bro
og pladsnummer.
Grej, der ikke er behørigt mærket,
fjernes uden ansvar.

Master m.v.

Master, der ikke hjemtages eller
oplægges på fartøjerne, skal
umiddelbart efter afrigningen
oplægges forsvarligt i masteskuret,
og mærkes /med tydeligt navn, broog pladsnummer./ Salinghorn og
lignende skal fjernes før
oplægningen.
Klargøring af master må kun finde
sted på den dertil indrettede plads.

Joller på land

Joller på land skal stå på bukke eller
vogne og skal sikres mod væltning.
Jollepladsen skal holdes ren og fri for
affald og andre uvedkommende
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effekter.
Såfremt disse regler ikke overholdes,
vil den tildelte plads blive inddraget
uden godtgørelse af betalt leje.
Brandfare

Der må ikke opbevares brandfarligt
materiale i eller omkring fartøjer på
land. Arbejdes der med sådanne
materialer, skal disse fjernes dagligt
efter arbejdets ophør. Af
brandmæssige årsager må
varmeblæsere og konstant opladning
på batterier ikke finde sted uden
jævnligt behørigt opsyn.

Motorbrændstof Med hensyn til opbevaring af
motorbrændstof i det oplagte fartøj,
henvises til fartøjets forsikring. I
øvrigt henvises til standardreglement
pkt. 3.5

V. SØSÆTNING OG OPTAGNING
Almindelige
bestemmelser

Aftale

Søsætning/optagning kan kun
finde sted, når alle afgifter til
havnen er betalt. Dokumentation
herfor skal forevises
havnefogeden eller
havnebestyrelsen på forlangende.
Tidspunktet for søsætning/optagning af fartøjer over havnens
bedding eller bolværk aftales med
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havnekontoret.
Afrigning og
afstivningsgrej
Samt evt.
vintertelt

Skal fartøjet optages af havnens
personale, skal det afrigges i god
tid før det for optagning aftalte
tidspunkt.
Endvidere skal veldimensioneret
afstivningsgrej i nødvendigt
omfang anbringes på et med
havnefogeden aftalt sted, før
optagning kan finde sted.
Havnefogeden kan nægte
optagning af et fartøj, såfremt dets
afstivningsgrej ikke kan
godkendes.
Efter søsætning skal bukke,
klodser og andet afstivningsgrej
sammensnøres og fjernes samme
dag og anbringes på det af
havnefogeden anviste sted.
Efterladt afstivningsgrej kan
fjernes af havnefogeden for
ejerens regning og risiko. Vintertelt
skal fjernes senest en uge efter
bådens søsætning.
Opsætning af vintertelt aftales
med/godkendes af havnefogeden

Hjælpemandskab Skal fartøjet søsættes/optages af
havnens personale, skal ejeren
sørge for nødvendigt
hjælpemandskab efter aftale med
havnefogeden.
Dårlig
vedligeholdelse

Havnefogeden kan forbyde, at et
dårligt vedligeholdt fartøj
søsættes/optages fra havnens
område.
Nægter havnefogeden søsætning-
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/optagning, kan bådejeren skriftligt
klage til havnebestyrelsen, hvis
afgørelse er endelig.
Havnebestyrelsen kan i sådanne
sager afkræve bådejeren et
depositum, der skal sikre, at
båden uden udgift for havnen kan
fjernes, såfremt den ikke er bragt i
forsvarlig stand til en af havnebestyrelsen fastsat dato.
Mastekran

Brug af mastekran skal ske efter
de retningslinjer, der er udstukket
fra havnefogeden. Ved brug af
mastekran må der kun anvendes
det af havnen godkendte udstyr til
løft.
Når kranen er i funktion, er det
forbudt uvedkommende at færdes
indenfor dennes arbejdsområde.

Slæbested

Slæbestedet må kun anvendes til
joller.
Umiddelbart efter søsætning skal
motorkøretøjer fjernes fra
slæbestedet.

Uden medvirken
af havnens
personale

Fartøjer, der skal
søsættes/optages fra havnens
område, uden medvirken af
havnens personale, må kun
foretages fra slæbestedet og sker
for ejers regning og risiko.
Søsætning/optagning over
bolværket må kun foretages efter
aftale med havnefogeden.
Fartøjerne skal henstilles på den
af havnefogeden anviste
vinterplads. Henstilles fartøjerne
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andetsteds på havnens område,
kan de flyttes for ejerens regning
og risiko.
Greve Marina, september 2017
Havnebestyrelsen
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Bilag 1
Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.
For disse havne gælder, at den enkelte havn
udarbejder et individuelt reglement med en
beskrivelse af havnens land- og søområde og med
angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som
ønskes for den pågældende havn.
Det individuelle ordensreglement skal henvise til
»Bekendtgørelse om standardreglement for
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og
mindre fiskerihavne«.
Det individuelle ordensreglement skal godkendes af
Kystdirektoratet.
1. Generelle bestemmelser
1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt
havnens øvrige brugere har pligt til at gøre
sig bekendt med indholdet af dette reglement,
der gratis udleveres ved henvendelse til
havnemyndigheden.
1.2 Overholdelse af orden inden for havnens
område påses af havnemyndigheden.
1.3 Politiet, det kommunale
redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre
myndigheder udfører opgaver inden for
havneområdet efter lovgivningens almindelige
regler og kan benytte slæbesteder efter
behov.
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1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden
være iført uniform eller uniformskasket, men
skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.
2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning
m.m.
2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens
søområde uden bydende nødvendighed,
medmindre havnemyndigheden har givet
særlig tilladelse dertil.
2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for
havnens ydre værker, men inden for havnens
søområde, skal føre forskriftsmæssige
signaler (sort kugle eller ankerlanterne).
2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at
ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens
søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden
skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker
passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til
det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt,
kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for
ejerens regning og risiko.
2.4 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 ordensreglementets
individuelle del.
2.5 Sejlads inden for havnens område skal
foregå med hastigheder, der ikke overstiger
opslåede fartgrænser eller i mangel af
sådanne med så lav hastighed, at der ikke
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voldes ulempe for andre. Der skal
manøvreres således, at der ikke er risiko for
beskadigelse af havneanlægget.
2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra
nødvendig forhaling ved "lastning/losning",
reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun
anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.
2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde
deres ankomst til havnemyndigheden.
Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis
en sådan anvises af havnemyndigheden, eller
dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj,
som har fået pladsen anvist.
2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan
havnemyndigheden lade fartøjet flytte for
ejerens regning og risiko.
2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er
forpligtet til at anvende fortøjninger og
affendring, der er afpasset efter fartøjets
størrelse og under alle forhold holder fartøjet
inden for den anviste plads.
2.10 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.
2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til
jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i
eller på havnen og sørge for, at det er lænset,
vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom
fartøjsejeren under oplægning på land har
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ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er
forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning
er passende fastgjort.
2.12 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.
2.13 Slæbejoller og lignende må kun
anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske
uden gener for andre fartøjer.
2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre
fald og lignende således, at det ikke klaprer
unødigt mod masten.
2.15 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.
2.16 Efterladte, sunkne eller strandede
fartøjer kan havnemyndigheden forlange
flyttet 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
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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.
2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden
havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse.
Et sådant vrag henligger i enhver henseende
for ejerens regning og risiko.
3. Optagning, reparation, brændstof m.m.
3.1 Søsætning/optagning må kun foretages
ved de af havnemyndigheden anviste
bolværker, ramper og lignende.
3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning
har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og
landplads for bukke, vogne, støtter og andet
grej.
3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må
kun anbringes på de dertil bestemte arealer
efter aftale med havnemyndigheden.
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3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår
på havnens arealer eller henligger i havnens
bassiner uden tilladelse, er
havnemyndigheden berettiget til umiddelbart
at fjerne for ejerens regning og risiko.
3.5 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.
3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle
forholdsregler til at sikre imod antændelse om
bord eller på kaj.
4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser
4.1 Henkastning af affald af enhver art i
havnebassiner eller på havnens område er
forbudt. Der henvises til at benytte de
affaldsbeholdere, der er opstillet på
havnearealet.
4.2 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.
4.3 Reparationsarbejder eller lignende på
skibe eller materiel, som henligger i havnen,
skal foregå i henhold til gældende miljø- og
arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald
skal opsamles og bortskaffes i henhold til
gældende bestemmelser således, at havnen
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ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller
iltsvindsproblem.
4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller
tømning af holding-/septictanke i havnen er
forbudt. Der henvises til brug af havnens
toiletter og modtagefaciliteter.
4.5 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".
4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført
biocidholdig bundmaling, må alene finde sted
ved eventuelle særligt indrettede
vaskepladser.
4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted
inden for havnens område med
havnemyndighedens forudgående tilladelse:
a) Afbrænding af fyrværkeri.
Afbrænding af festfyrværkeri kræver
dog tillige politiets tilladelse.
b) Åben ild, herunder åben grill, om
bord i fartøjet og på havneområdet i
øvrigt uden for eventuelle dertil
indrettede grill-pladser.
c) Fiskeri.
d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse
af sejlbrætter, sejlads med
vandscootere og lignende.
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e) Badning og dykning fra skibe eller
bolværker.
Badning i perioden 15. november til
15 april er på Hejren tilladt fra
vinterbadestedet, herudover er
badning i havnen forbudt.
f) Placering af husbåde.
g) Teltslagning og opstilling af
campingvogne.
4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger
vedrørende færdsel på havneområdet.
4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere
må kun ske på de dertil særligt indrettede
parkeringspladser.
4.10 Alt, hvad der findes, optages eller
bjærges inden for havneområdet, skal straks
anmeldes til havnemyndigheden.
5. Havneopsyn, ansvar og
straffebestemmelser
5.1 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 eller en anden bruger af
havnen ikke efterkommer dette reglements
bestemmelser eller de af havnemyndigheden
givne pålæg så hurtigt, som det skønnes
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nødvendigt af myndigheden, er denne
berettiget til at træffe de fornødne
foranstaltninger til, at sådant sker. For
beskadigelser, som derved måtte blive påført
fartøjet med udstyr eller andre genstande,
kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er
pligtig til at erstatte de udgifter, som de
udførte foranstaltninger måtte have medført.
5.2 Mener nogen sig forurettet af
havnemyndigheden, kan sagen indbringes for
havnebestyrelsen/havneudvalget, men et
påbud skal under alle omstændigheder
efterkommes.
5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver
skade (herunder tings-, person-, og
følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller
forsømmelse udvist af fartøjsejeren 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.
5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for
skader på fartøjet eller dettes besætning,
såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller
forsømmelse begået af havnemyndigheden.
5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter
anden lovgivning, straffes overtrædelse af
pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.53.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.
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