ORDENSREGLEMENT
FOR
FREDERICIA LYSTBÅDEHAVN

HAVNENS OMRÅDE
Lystbådehavnens område er en del af Fredericia Havns område og er
afgrænset af Erritsø Bæk, Sanddal Bakke, Strandvejen og det faste hegn op
mod ADP’s havnearealer samt vinteroplagspladsen på Røde Banke 2. Det til
havnen hørende søområde er beliggende indenfor de dækkende værker mod
Lillebælt og begrænset af stenmoler mod Lillebælt.
Området er udlagt som Lystbådehavn i Fredericia Kommune’s lokalplan 304
med tilhørende kommuneplantillæg nr. 01

ORDENSBESTEMMELSER
For overholdelse af orden indenfor havnens område gælder Kystdirektoratets
til enhver tid gældende ”Standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” med nedennævnte særlige
bestemmelser.

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

1. Orden
Ethvert medlem skal være bestyrelse, havnefoged og udvalg behjælpelig med
at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom medlemmerne er
pligtige til at følge de henstillinger, der gives af disse.
2. Vand
Al unødig brug af ferskvand på land eller i havnen skal undgås. Spuleslanger
skal være forsynet med en lukkeanordning, og vandforsyningen skal afbrydes
under vask.
Nedspuling af både må kun foregå på den indrettede vaskeplads på

servicekajen. Brug af vand på vinterpladsen må kun bruges til afvaskning af
trafikfilm. Brug af højtryksrenser på vinterpladsen er ikke tilladt.
3. Elektricitet
Al brug af strøm skal foregå via de på broerne opstillede nøglekortstandere.
På vinterpladsen vil der være mulighed for strøm til håndværktøj samt
opladning af batterier.
3. Redningsmateriel
Det på havnen opstillede redningsmateriel må kun benyttes i de situationer,
hvortil det er beregnet. Efter afbenyttelse eller ved konstatering af
uregelmæssigheder ved materiellet skal indberetning omgående foretages til
havnefogeden/ havnekontoret.
4. Kørsel m.v.
Kørsel med biler, motorcykler og knallerter på havnens område skal ske med
mindst mulig fart og under udvisning af tilbørlig forsigtighed. Cykler og
knallerter skal henstilles i eller ved de stativer, der findes på pladsen.
5. Klubbernes og havnens materiel
Medlemmer, der benytter sådant materiel, er ansvarlig for dette og har
erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.
6. Overnatning
Overnatning i klubhusene samt i telte eller fartøjer på land må kun finde sted
efter særskilt aftale med havnemyndigheden.
7. Pladser på land
Under almindelige forhold må der ikke henstå fartøjer på havnens østlige
landarealer. Undtaget er dog joller og mindre fartøjer placeret på trailer og
som har fået tildelt sommerplads på land af havnemyndigheden
På det vestlige landareal – vinterpladsen Røde Banke – kan fartøjer der efter
særskilt aftale med havnemyndigheden står på land for reparation eller
lignende.
Fartøjerne skal stå i bådstativer / bådvogne som skal være tydeligt mærket
med ejerens navn og adr.
8. Brandfare
For at formindske brandfaren må intet brandfarligt materiale opbevares i eller

omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer, skal disse fjernes
dagligt efter arbejdets ophør.
9. Bundmaling
Det er kun tilladt at anvende malingstyper, der er godkendt til anvendelse på
lystbåde.
Al anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer kan
efter havnemyndighedens afgørelse medføre tab af retten til bådplads samt
krav om erstatning for oprensning.

Ikrafttræden
Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr.
326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december
2003 om ændring af lov om havne m.v. , er i henhold til § 5, nr. 4, i
bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet
ved brev af X. april 2011 til ikrafttræden straks.
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