
Ordensreglement 
for  

Frederiksværk HAVN A.m.b.a. 
                                 
 
Transport- og bolig-ministeriets bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af 
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (BEK nr 9139 af 15/04/2002) er gældende, med følgende 
tillægsbestemmelser:  
 
Bekendtgørelsens fulde ordlyd kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9139 
 
Fredriksværk Havns udstrækning er markeret som område A, på kortet i bilag 1, til dette ordensreglement.  
 
1.   Almindelige bestemmelser.: 
      Al færdsel og ophold indenfor havnens område, herunder også moler, sker på eget ansvar. 
      Hunde må kun medføres i snor.  

Fiskeri i havnen er forbudt.  
Skiltning på Havnen skal følges og overholdes. 

  
2.   Havn, hjemsted og havnemærkat.: 
      Ethvert fartøj skal være forsynet med navn og hjemsted, som er Frederiksværk.  
      Alle fartøjer – bortset fra gæstesejlere – skal være forsynet med gyldig havnemærkat, 
      som udskiftes hvert år og skal anbringes synligt. 
  
3.   Fortøjninger.: 
      Det påhviler bådejerne at udføre fortøjninger mellem pæle og land på en forsvarlig måde, 
      således at båden altid holdes klar af broer, pæle og nabofartøjer.  

Der skal mindst anvendes fortøjningsfjedre på 2 fortøjninger mod bro og selve fortøjningerne skal svare til 
      forsikringsselskabernes anbefaling.  

I havnen skal fortøjninger være af nylon og tykkelse mindst 15 mm, eller tilsvarende.  
Enhver anvendelse af bundfortøjning såsom ankre, betonklodser etc. er forbudt. 

      I vinterperioden (15/11-1/4) skal både være fortøjet og sikret med dobbelt fortøjninger. 
Både skal tillige være forsynet med mindst 2 fendere på hver side af båden, i størrelse svarende til 
bådens vægt, men med minimum 80 mm diameter. Havnefoged eller havnebestyrelsen skal kunne godkende 
fortøjninger m.v. Hvis fortøjningerne ikke kan godkendes, kan havnen efter påtale udbedre manglerne på ejerens 
regning. 

  
4.   Broerne: 
      Intet grej må efterlades på broerne. Der må ikke foretages forandringer på broerne.  

Der må anbringes én trappe, ved hver båd/plads. Trappen skal være forsvarligt fastgjort på bro/hammer.  
Indhalerliner må ikke anbringes så de trækker broerne ud af leje.  
Indhalerliner fjernes 30.11., hvis pladsen ikke benyttes. Hvis den vinter-benyttes efter tilladelse fra havnefogeden, 
skal indhalerliner holdes klar af vandet for at forhindre fastfrysning i tilfælde af isvinter. 

      Al unødig brug af ferskvand skal undgås.  
Eventuel slæbejoller/dingy skal fortøjes indenfor egen plads. 

  
5.   Elektricitet.: 
      Der kan uden yderligere vederlag aftages el til støvsugning, slibning, boremaskiner, opladning af 
      forbrugs- og start-batterier og lign.  

Enhver form for el-opvarmning i eller omkring båden kræver særlig tilladelse. 
Ønskes el til opvarmning, opladning af batterier til el-drevne fartøjer, køleskab eller anden regelmæssig brug skal 
dette ske via bimåler som lejes på havnekontoret. Forbruget afregnes løbende til havnekontoret.  
Der må ikke ændres på havnens elinstallationer. 

  
6.   Mastekran.: 

Mastekranen er til fri afbenyttelse for havnens andelshavere og pladslejere. Benyttelse sker for egen regning og 
risiko, og evt. skader betales af brugeren. Max vægt som angivet på kranen. Inden brug af kranen, er bruger 
forpligtet til at gøre sig bekendt med anvisninger og instruktioner på og ved kranen. Disse anvisninger og 
instruktioner skal følges og overholdes under brug af kranen. 

  
7.   Søsætning og optagning.: 

Aftales med havnefoged og evt. egen vognmand.  
Både uden havnemærkat vil ikke kunne blive søsat/optaget uden særlig aftale og mod takstmæssig betaling.  
Højtrykspulere må kun anvendes efter aftale og uden kemikalier og uden, at den generer andre.  
Bådstativer/Bådvogn/Trailer skal opfylde krav fra Havnefoged, og være solidt udført, således at båden står fast 
også i tilfælde af storm.  
Bådstativer/Bådvogn/trailer skal være mærket med havnens metal-pladsnummer-skilt.  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9139


Bådstativer/bådvogn/trailer skal fjernes snarest efter søsætning og pladsen ryddes.  
Stativer kan anbringes sommeren over på de af havnefogeden anviste steder.  
Alle både og tilbehør, skal være fjernet fra vinterpladsens indercirkel i sommersæsonen. 
Skal båden blive på land den følgende sejlsæson eller i sommersæsonen, skal der træffes forudgående aftale 
med havnefogeden om plads på land.  
Telte over både samt opstilling af arbejdsskure m.v. kræver godkendelse af havnefogeden. 
Både på vinter-pladsen må maksimalt henstå i 2 år. Herefter påhviler det bådejer at fjerne båden, for egen 
regning. Sker dette ikke kan Havnen fjerne og afhænde båden, for bådejers regning.  

  
8.   Forsikring.: 
      Alle fartøjer, der anbringes i og på havnens område skal som minimum være ansvarsforsikrede. 

Ønsker en bådejer at have sit fartøj i vandet i perioden 15/11 – 1/4, skal det aftales med havnefogeden og båden 
skal have vinterforsikring. 

  
9.   Pladsændring, ejerforhold, fartøjsdata, fremleje, udlån og ubenyttet plads.: 
      Indbyrdes bytning af plads er kun tilladt med havnekontorets skriftlige godkendelse. Det er ikke 
      tilladt at benytte andre pladser end den tildelte.  

Ønsker en båd-ejer en anden plads, rettes skriftlig henvendelse til havnekontoret.  
Enhver ændring af ejerforhold, bådtype, forsikringsforhold og adresseændring skal straks (senest 14 dage efter 
ændringens ikrafttrædelse) anmeldes til havnekontoret.  
Havnepladserne må ikke uden skriftlig godkendelse anvendes til udlån, fremleje, udlejning og kan derfor kun 
benyttes til ejers/lejers eget private fritidsfartøj.  
Såfremt en havneplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, er havnen berettiget til at disponere over pladsen. 
Evt. indtægter tilfalder havnen.  
Enhver plads skal være forsynet et godkendt skilt, der angiver, om pladsen er optaget eller fri. Ved ferie sejlads 
angives forventet hjemkomstdato på skiltets skrivefelt (Skrivefelter udleveres ved anmodning af havnekontoret).  
 
Såfremt en andelshaver ikke ønsker, eller har mulighed for, at benytte sin plads i minimum ét år, kan der indgåes 
særlig forudgående aftale med bestyrelse, hvorunder bestyrelsen kan vælge at refundere op til 50% af den 
forudbetalte leje, på betingelse af at samtlige indtægter fra havnepladsen tilfalder andelsselskabet i perioden. 
Refusionsbeløbet afregnes efter periodens udløb, betinget af at pladsen har været udlejet i tilstrækkelig grad. 
Sådan aftale skal indgås på forhånd og kan ikke opsiges af andelshaver i aftalens løbetid.  
Andelsselskabet må kun udleje pladsen for 1 sæson ad gangen. 
 
For salg af båd med købers tidsbegrænsede rådighed over eksisterende bådplads, henvises der til §6,8 i 
vedtægterne (http://www.frv-havn.dk/files/manager/bestyrelsen/s25c-216100610220.pdf ) 

  
10. Tilsyn. Stand. Ansvar. Sejlads. Brug af skrue. m.v. 

Både som ligger i havnen, skal være i sejldygtig stand og ligne en ”normal” motor- eller sejl-båd. Er det ikke 
tilfældet, kan bestyrelsen træffe beslutning om at båden skal fjernes fra sin plads i havnen, for ejers regning. 
Sådan beslutning skal varsles skriftlig til bådejer, med minimum 3 måneders varsel. 
 
Synker et fartøj, skal det straks hæves. Havnen forbeholder sig ret til at få hævet fartøjet for ejerens regning og 
risiko. 

      Ansvar for skade på eget eller andres fartøj, havneanlæg og materiel påhviler alene den pågældende 
      skadevolder/ejer.  

Sejlads i havnen skal ske med forsigtighed og med max 3 knob.  
Det er forbudt at lade fartøjets skrue arbejde, mens fartøjet er fortøjet, da skruevandet kan ødelægge havneanlæg 
samt være til gene for andre.  
Sejlads med motordrevne småbåde i havnen er forbudt.  

  
       
Ordensreglementet er  
Godkendt af Havnens bestyrelse den 12/10-2022 
og 
Indsendt til Kystdirektoratet, for deres godkendelse den 13/10-2022    
 
 
  

http://www.frv-havn.dk/files/manager/bestyrelsen/s25c-216100610220.pdf


Bilag 1: Kort over Frederiksværk Havn. Området markeret A, er omfattet af havnens ordensreglement 
 

 


