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Ordensreglement for Kastrup Lystbådehavn  

 
Havnens område  
 
GI. Havn  
Det til havnen hørende søområde er mod Øresund begrænset af en ret linje mellem molehovederne.  
Havnen består af et enkelt bassin med midterbro af træ. 
 
Ny Havn  
 
Det til havnen hørende søområde er mod Øresund begrænset af en ret linje mellem molehovederne.  
Havnen består af 2 bassiner, et sydligt bassin og et nordligt bassin. 

 
Ordensbestemmelser  
For overholdelse af orden gælder bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i 
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002.  
Der erlægges afgift for havnens benyttelse. Ankommer et fartøj til havnen uden at anmelde det til 
havnekontoret vil der blive opkrævet dobbelt takst i henhold til det til enhver tid gældende takstregulativ. 
Ingen både må forlade havnen forinden havneafgiften, eventuelle erstatninger for forvoldte skader er 
betalt.  
I henhold til Bekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag 
af dom eller forlig kan restancer inddrives af den kommunale pantefoged.  
Lystbådehavnen holder åben hele året. 

 
Herudover gælder  
  

1. Bådejere, som er tildelt bådplads i havnen, og som er bosiddende i Tårnby Kommune, kan pr. 
1. januar forny bådplads årligt. Opsigelse af bådpladsen skal fremsendes skriftligt/e-mail, med 
en måneds varsel. Havnekontoret accepterer og bekræfter opsigelsen skriftligt.  

2. Havnekontoret anviser bådpladsen i havnen og kan forlægge en båd til en anden plads end 
den oprindelige tildelte, hvis forholdene gør det nødvendigt, og bådejeren er da pligtig til 
omgående at flytte sin båd. Hvis bådejeren ikke har flyttet båden inden 2 uger, kan båden 
flyttes for ejerens regning og risiko.  

3. Ved tildeling af bådplads tilsendes et ID-nummer, som straks og senest 6 dage efter 
modtagelsen anbringes synligt, selvom båden er overdækket med presenning, på det af 
Havnekontoret anviste sted. Bådplads og ID-nummer må kun anvendes til den båd, hvor til de 
er tildelt, og må ikke overdrages til anden bådejer.  

4. Både i havnen skal bære synligt navn og hjemsted »KASTRUP« senest 1 måned efter tildeling 
af fast bådplads i Kastrup Lystbådehavn. Bådene skal være velholdte og forsvarligt fortøjet for 
og agter og således, at de ikke er til ulempe for nabobåde.  

5. Der skal anbringes mellemhalere og udlægges fornødne fendere. Fendere og tovværk skal 
være af forsvarlig kvalitet. Automobildæk eller lignende må ikke anvendes som fendere. Det er 
ikke tilladt at efterlade flydende fortøjninger i vandet.  

6. Ved bådens fravær fra bådspladsen ud over et døgn er bådejeren forpligtet til at vende det ved 
bådpladsen anbragte rød/grønne skilt – til grønt. Fravær fra pladsen over en uge skal tillige 
meddeles Havnekontoret. Bådejere kan henvende sig til havnekontoret, med forventet 
hjemkomst fra sejllads, hvorefter havnekontoret flytter skiltet fra grøn til rød position. Såfremt 
det er muligt vil havnepersonalet orientere gæstesejlere om bådejerens forventede hjemkomst. 
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Hvis der er behov herfor, vil en midlertidig plads ved servicebroen kunne anvendes efter aftale 
med Havnekontoret.  

7. Både må ikke anvendes til overnatning i perioden fra den 15. november til den l. april. I den 
nævnte periode kan overnatning dog tillades i forbindelse med kortvarige ferieophold, 
weekends eller lignende. Overnatning i både på vinteropbevaringspladserne er forbudt.  

8. I perioder, hvor bådejeren ikke benytter den anviste bådplads, kan Havnekontoret disponere 
over denne.  

9. Ved brug af havnens svingkran forbindelse med sø- og land sætning skal bådene være 
forsynet med slingmærker. Bådejeren er selv ansvarlig for anbringelse af løftestropperne i 
forbindelse med håndteringen af sin båd.  

10. Sunkne både skal straks hæves af ejeren, og både, som har ligget sunkne i mere end 48 timer, 
kan uden varsel fjernes for ejerens regning og risiko.  

11. Bådejere, der ønsker en anden bådplads end den oprindelige tildelte, kan indgive ansøgning 
herom til Havnekontoret. Ansøgeren vil, hvis der ikke findes ledige pladser, blive ført på 
venteliste, og bytning vil blive foretaget, så snart det er muligt.  

12. Ingen både, jollevogne, trailere, vinterbukke/stativer, må sættes på havnens landareal uden 
tilladelse fra Havnekontoret. Henlæggelse af både ved servicebroer, flydebroer og slæbesteder 
må kun finde sted efter forudgående aftale med Havnekontoret.  

13. Vinteropbevaring vil kun kunne tildeles bådejere med fast bådplads, og i det omfang, der er 
plads på land. Alle bådejere der får tildelt en vinterplads, er forpligtet til at anvende 
lystbådehavnens bådstativer i det Havnekontoret i særlige tilfælde, hvis en båd ikke kan stå i 
standardstativerne, kan meddele dispensation efter ansøgning. Ønskes båden op med mast, er 
båden speciel bred eller høj, vil der blive opkrævet leje af det ekstraudstyr, der skal til for at 
sikre en forsvarlig stativløsning.  
Senest 14 dage inden båden skal på land kontaktes Havnekontoret med henblik på valg af 
standardstiv-størrelse og forhåndsaftale om ekstraudstyr (støtteben, stævnstøtte, kædesikring). 
Kun forudbestilt/aftalt stativ og ekstraudstyr kan forventes leveret. Såvel stativstørrelse som 
ekstraudstyr besluttes af Havnekontoret. Dette gælder såvel i forhold til både der skal op med 
mast som øvrige både.  
Som udgangspunkt skal havnens kransystem anvendes ved ophaling og isætning af fartøjer til 
og fra havnens stativer. Anden handling af fartøjer i forbindelse med vinterpladsopbevaring, kan 
kun ske efter henvendelse til havnekontoret.  
Transport af fartøjer til og fra vinterpladsområder, kan kun ske via havnens transportsystem.  
Havnekontoret kan ansøges om midlertidige anvendelser af Stativ/vinterplads. Der afkræves 
gebyr for de enkelte ydelser jf. takstbilaget.  
Som udgangspunkt må der ikke monteres overbygning i forbindelse med vinterpladsen. 
Tvivlsspørgsmål rettes til Havnekontoret, der beslutter og evt. godkender i de enkelte tilfælde. 
Dette omhandler forhold omkring stabilitet, plads og manøvremuligheder på 
vinteropbevaringspladserne. Bådpladslejer giver ubetinget havnens personale ret til at flytte 
båden hvis der er behov for det. Stativer skal være tilgængelige, således at disse umiddelbart 
kan flyttes.  
Vinterpladsen skal være ryddet og rengjort senest den 15. juni. Ikke mærket grej vil efter 
førnævnte dato blive fjernet og destrueret. Både, hvor bådpladsen er opsagt, skal straks fjernes 
fra bådpladsen eller vinterpladsen. Herefter beregnes gæsteleje efter gældende regler.  
Bådejere der i perioder ikke påregner at anvende deres vinterpladser, skal rette henvendelse til 
havnekontoret senest 1 november. I havnens masteskure må kun henlægges master/bomme, 
der er afriggede og mærket med navn og pladsnummer. Salingshorn, stag, vant og sejl skal 
være afmonteret og må ikke opbevares i masteskurene.  
Ved opsigelse af bådpladsen skal master/bomme fjernes fra masteskurene. Undlades 
ovenstående, vil tingene blive fjernet - senest ved den årlige oprydning og rengøring af 
masteskurene. 
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14. Det er den enkelte bådejers ansvar at indhente en godkendelse fra eget forsikringsselskab, om 
optagning med mast. Herunder krav om yderligere sikring af det enkelte fartøj, eventuelt 
montering af yderligere ben støtter. Bådejere, der ønsker båden på land med mast, skal aftage 
sejl, bom og andre aftagelige dele, der vindmæssigt kan belaste båden unødigt.  

15. Jolleplads på land kan tildeles, såfremt der er plads, jolle- og optimistejere, uanset om 
vedkommende bor i Tårnby Kommune. Når årslejen er registreret som betalt, fremsendes et 
bådnummer der skal anbringes synligt på båden, selv om båden er overdækket med 
presenning. Alt umærket grej fjernes og destrueres. Havnekontoret anviser plads.  

16. Affald skal lægges i de opstillede affaldscontainere/poser.  
17. Udtømning af olie og olierester i havnen er forbudt. Havnekontoret anviser miljøcontainerplads 

på havnens område.  
18. Al ind- og udsejling af havnen skal ske med langsom fart. (Max.3 knob).  
19. Badning og dykning i havnen er forbudt.  
20. På moler og broer må der ikke grilles, der henvises til havnens grillpladser, henstilles grej, 

foretages reparationer af motorer og lignende. Brug af vinkelslibere og andet gnistskabende 
værktøj ombord og på broer er ikke tilladt. Endvidere skal man på vinterpladserne udvise 
forsigtighed ved brug af ovennævnte værktøj.  

21. Efter benyttelse af havnens fællesfaciliteter sørger brugerne selv for oprydning m.m., da det er i 
alles interesse, at disse er tilgængelige og brugbare.  

22. Al kørsel på moler, broer, gangstier og plæner er forbudt. Kørsel på moler og kajarealer må kun 
finde sted efter særlig tilladelse fra Havnekontoret. Erhvervsmæssig havnerelateret kørsel er 
dog undtaget. Cykler skal placeres i cykelstativer.  

23. Benyttelse af bådpladsen helt eller delvis til erhverv må ikke finde sted. Dette betyder at det 
f.eks. ikke er tilladt at udleje sin båd via Airbnb, Boatflex eller lignende ordninger.  

24. Tilslutning til havnens EL-system må kun ske med grej, der opfylder 
stærkstrømsbekendtgørelsens krav til udendørs brug. Ulovlige ledninger og stik klippes uden 
varsel. Der opkræves særskilt afregning af strøm, via opsatte betalingsstandere.  

25. Fiskeri, jagt og brug af skydevåben på havnens område er forbudt.  
26. Løse hunde må ikke færdes på havnens område.  
27. Overtrædelser af de for havnen gældende reglementer, kan medføre opsigelse/bortvisning fra 

havnen.  
28. Takster for de forskellige lejeafgifter og ydelser godkendes hvert år i Kommunalbestyrelsen. 

Hvis eksterne operatører ønsker at købe løft, transport af stativ, leje af stativ pr. dag eller leje af 
vinterplads pr. dag sker det til samme takster som bådejerne betaler jf. takstbladet.  

 
Regler for tildeling af bådpladser i Kastrup Lystbådehavn  
 

1. Fast bådplads i Kastrup Lystbådehavn tildeles kun personer med fast bopæl i Tårnby 
Kommune. Der kan kun tildeles den enkelte bådejer en bådplads. Ansøgere med lejede både 
kan ikke anvises plads.  

2. Bådejere, der har haft bådplads i Kastrup Lystbådehavn i en sæson, har fortrinsvis ret til at løse 
bådkort til havnen i den følgende sæson, såfremt vedkommende stadig har bopæl i kommunen. 
Dette gælder dog ikke, såfremt en bådejer tilsidesætter sine pligter efter dette reglement eller 
havnens ordensreglement eller undlader at meddele oplysninger, som Havnekontoret måtte 
fordre.  

3. Bådejere, der har afhændet deres både, kan bevare retten til at er hverve bådplads i en sæson 
mod at betale samme leje, som de skulle betale, hvis de fortsat var ejer af den pågældende 
båd. Hvis bådpladsen ikke benyttes fra begyndelsen af næstfølgende sæson, bortfalder retten. 
Lystbådehavnen er åben hele året.  

4. Såfremt der ikke er ledige bådpladser i havnen, opføres beboere i kommunen - efter skriftlig 
ansøgning - på en venteliste. Tildeling af ledige pladser foretages af Havnekontoret i den 
rækkefølge, an søgerne er opført på ventelisten, under hensyn til bådens størrelse, 
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pladsforholdene i havnen og øvrige skibstekniske forhold, som Havnekontoret finder det 
nødvendigt at tage hensyn til.  

5. Når der tildeles en ansøger bådplads, skal pladsen tages i brug senest ved sæsonens 
begyndelse, da retten til pladsen ellers bortfalder. Tages pladsen ikke i brug straks, betales dog 
havneleje fra tildelingstidspunktet.  

6. Ved ibrugtagning af bådpladsen skal ejerforholdet til mindst halvpar ten af den anmeldte båd 
være dokumenteret på fyldestgørende måde, og sådan dokumentation kan forlanges hvert år 
ved fornyelse af bådkort.  

7. Tildelingen af bådplads er personlig, og pladsen må ikke overdrages, udlånes eller fremlejes til 
andre. Bådpladser kan dog efter ansøgning følge båden i tilfælde af overdragelse mellem 
ægtefæller og mellem forældre og børn. Enhver ændring i ejerforholdet til båden skal meddeles 
Havnekontoret. Hvis 2 parthavere ejer hver en halvpart af en båd, kan bådpladsen overdrages 
fra den ene parthaver til den anden, såfremt vedkommende er berettiget til en bådplads efter 
ventelisten, og partner skabet er meddelt Havnekontoret.  

8. Flytning skal meddeles til Havnekontoret. Flytter en indehaver af fast bådplads fra Tårnby 
Kommune, bortfalder alle rettigheder med årets udgang.  

9. Ledige bådpladser i Kastrup Lystbådehavn kan udlejes på 3 årige åremålskontrakter til 
personer, som ikke har fast bopæl i Tårnby Kommune. Der kan kun udlejes på åremåls 
kontrakter til udenbys borgere, såfremt der ikke på ventelisterne findes ansøgere med fast 
folkeregister adresse i Tårnby Kommune.  

10. I tidsrum, hvor bådejeren ikke benytter den anviste plads, kan Havnekontoret disponere over 
den og de på bådpladsen anbragte fortøjninger.  

11. Havnelejen for de faste pladser skal være betalt forud inden 31. januar hvert år, da retten til 
pladsen ellers mistes. Mistes retten til bådpladsen, betales der gæsteleje efter gældende regler, 
indtil båden forlader havnen. Der gives ikke henstand ved indbetaling af havneleje, ved tildeling 
af bådplads betales havneleje fra tildelingstidspunktet. Ved opsigelse efter den 31. januar 
tilbagebetales der 12 dele af indbetalt årsleje. Både der henstår ved opsigelsesperiodens 
udløb, afkræves gæsteleje. Der gives ved opsigelse ikke refusion for leje vedr. joller, 
trailerpladser, grejskure samt vinterpladser.  

12. Ethvert fartøj med plads i Kastrup Lystbådehavn skal være ansvarsforsikret. Kopi af policen 
skal uopfordret afleveres på Havnekontoret. Kvittering/dokumentation for betaling skal 
fremvises på Havnekontoret årligt.  

Dispensation fra nærværende reglement samt fortolkning heraf afgøres af kommunalbestyrelsen. 
 

Søsportens sikkerhedsråd  
1. Lær at svømme  
2. Lær at sejle  
3. Lær søens færdselsregler  
4. Hold båden i orden  
5. Hold udstyr og redningsmidler i orden  
6. Undersøg vejrforholdene  
7. Vis hensyn overfor store skibe  
8. Ved kæntring bliv ved båden  
9. Bland ikke spiritus og søsport  
10. Giv ikke anledning til unødig ængstelse - ring hjem!  

 
 
Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune den 28. april 2020. 
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