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Betalingsregulativ for havnene i  
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

 
 

 
Almindelige bestemmelser. 

 

§ 1 
 

Stk. 1: Bork Havn, Ringkøbing Havn og Stauning Havn ejes af Ringkøbing-
Skjern Kommune, der også driver havnene. 
Havnene henhører under Teknik- og Miljøudvalget. 

 
Stk. 2: I de til enhver tid gældende regulativer for havnene samt 

kystdirektoratets gældende bekendtgørelse er forholdene omkring 
ordensregler, pladsanvisning, fortøjning, sejlregler mv. beskrevet. 
Havnefogeden er den daglige ansvarlige og påser overholdelse af 
regulativerne. 

 
Stk. 3: Sæsonen regnes fra 1. april til 31. marts. 
 
Stk. 4: Bådejere må ikke overdrage eller udleje bådpladsen til anden side. 
 
Stk. 5: Lystbåde med fast bådplads i Havnene, skal på et synligt sted være 

forsynet med pladsnummer samt være forsynet med tydelig navn og 
hjemhavn. Havnefogeden sætter nummeret på båden. 

 
Stk. 6: Ansøgningsskemaer afleveres/indsendes til havnefogeden. 

Havnefogeden finder, evt. sammen med ansøgeren pladsen til båden. 
Pladslejere må acceptere flytning til en anden plads, såfremt 
praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendigt. 

 Pladstildelingen i fiskerihavnen i Bork forestås af havnefogeden i 
samråd med fiskeriforeningen. 

 Ansøgningsskema findes på www.rksk.dk og hos havnefogeden. 
 
Stk. 7: Opsigelse af plads skal ske skriftligt til havnekontoret/havnefogeden.  

Opsigelse skal ske senest den 31. december året før, for at være 
friholdt for afgift.  
Ved opsigelse i perioden 1. januar -31. marts betales en fast afgift i 
henhold til takstbladet.  
Ved opsigelse efter havneårets start, dvs. i perioden 1. april – 31. maj 
betales 50 % af den opkrævede takst for havneåret. 
Ved opsigelse efter 31. maj betales den fulde leje.  
Der kan ikke forventes ydelser fra havnens side indenfor 
opsigelsesfristerne. 
Bortvises en lejer, vil pladslejen ikke blive refunderet. 

 
Stk. 8: Salg af båd, ændring af bådens navn, ændring af lejers adresse mm. 

skal straks meddeles havnefogeden. Ny køber kan, mod betaling, 
disponere over pladsen sæsonen ud, såfremt sælgeren ikke selv 
ønsker at anvende pladsen. Der vil ikke blive refunderet pladsleje ved 
salg af båd. 
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Havneafgift. 

 
§ 2 
 

 
Stk. 1: Taksterne vedtages årligt af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Stk. 2: Enhver bruger er forpligtet til at betale det beløb, der iflg. takstbladet 

er gældende for den modtagne ydelse.   
 
Stk. 3: De årlige afgifter betales forud, gældende for perioden 1. april til 31. 

marts og opkræves i løbet af marts måned, med betaling senest 
1.april. Dog opkræves betaling for vinterliggepladser i januar/februar 
mdr.  

 
Stk. 4: Alle fartøjer betaler afgift, når fartøjet har bådplads i havnen. 
 
Stk. 5: Såfremt anden aftale ikke er truffen, betales afgiften af bådejeren. 
 
Stk. 6: Afgiften beregnes for lystbåde i havnene som m2 på båden, hvor 

båden måles på længste og bredeste sted. 
 Kranleje bestilles i forbindelse med aftale om leje af plads eller senest 

den 31. december året før, for at være inkluderet i kommende års 
havneleje. Kranleje kan afbestilles inden den 31. dec. med virkning 
fra næste havneår. 
Øvrige takster fremgår af takstbladet. 

 
Stk. 7: Pladsleje refunderes ikke ved opsigelse af plads eller ved salg af båd, 

jf. dog § 1 stk. 7. 
 
Stk. 8: Pladslejeaftale for lystbåde indgået efter 1. august betales med halv 

lejeafgift, 50 % af m2-prisen + fuldt fast gebyr, og 50 % af prisen for 
øvrige pladser, dog ikke skydepramme og småbåde i Stauning Havn. 

 
Stk. 9: For både placeret på land i sommerhalvåret betales halvt lejeafgift, 

50 % af m2-prisen + fuldt fast gebyr, såfremt man ikke ønsker at 
beholde sin plads i vandet. Ønsker bådejeren at bevare liggepladsen i 
vandet i sommerperioden samtidig med en plads på land, betales fuld 
lejeafgift. 

 
Stk. 10: Afgiften for både i fiskerihavnene betales som en fast pris uanset 

bådens størrelse. Afgiften er incl. slæbepramme for bundgarnsfiskeri. 
 
Stk. 11: Vinterliggeplads på land betales særskilt efter takstbladet. 
 Både, der om sommeren har plads på land, betaler derudover også 

for vinterliggeplads, såfremt bådene stadig står på land på havnen. 
Afgiften opkræves bagud i løbet af januar/februar mdr. 
Både, der bliver liggende i vandet i vinterhalvåret, betaler ikke 
yderligere afgift.  
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Stk. 12: Sommeropbevaring af bådvogne på Bork og Ringkøbing Havne betaler 

samme takst som vinterliggeplads, såfremt bådejeren ikke har haft 
og betalt for en vinterliggeplads på havnene. Dvs. de bådejere, der 
kommer til havnen med sin båd om foråret og ikke ønsker, at tage 
bådvognen med hjem om sommeren. 

 
Stk. 13: Ved manglende rettidig betaling af de i dette betalingsregulativ og 

takstbladets nævnte gebyrer, udsendes rykkerskrivelse fra 
kommunens betalingskontor.  

 Der opkræves renter og gebyrer efter lov nr. 939 af 27/12 1991 med 
senere ændringer. 

 Rykkergebyret udgør kr. 250,00. 
 Udebliver betaling efter 1. rykker, overdrages restancen til 

Restanceinddrivelsesmyndigheden ved SKAT til inddrivelse. Alle krav i 
følge dette regulativ, er tillagt udpantningsret. 

  
Stk. 14: Lystfartøjer, der ikke er hjemmehørende i en af havnene, betaler pr. 

døgn. 
Betaling sker via det elektroniske betalingssystem på havnen. 
 

Stk. 15 Hvis besøgende ikke kan betale via det elektroniske betalingssystem, 
har de pligt til at kontakte havnefogeden inden afrejse, for at betale 
de skyldige ydelser. 

 
Stk. 16: El afregnes efter forbrug. Køb af el betales via det elektroniske 

betalingssystem, der kan dog undtagelsesvis betales efter måler efter 
takstbladet. 
Strømforbruget ved køb via bimåler afregnes umiddelbart efter 
forbrugsopgørelsen. 

  
Stk. 17: Kran til løft af båd og mast: Kommunen har ikke kran i Stauning.  

Kranen i Ringkøbing kan max løfte 10 t.  
Kranen i Bork kan max løfte 8 t. 
Er kranlejen ikke valgt til i forbindelse med havnelejen, opkræves 
denne særskilt ved betaling via det elektroniske betalingssystem. 
 

Stk. 18: Der er betalingssystemer til el, bad, bomløft, gæstesejlere, 
autocampere mm. 
For at købe et havnekort eller en anden ydelse, skal du benytte et  
betalingskort i den store automat, opsat på havnen. Betalingskortet 
skal være Dankort, Visakort, Mastercard eller Maestrocard. 
 
Der skal købes billetter til gæstesejlere og autocampere. 

 
Der skal ved køb af havnekort betales et depositum og indsættes et 
minimumsbeløb til forbrug. 
Ønskes større beløb på kortet, trykkes på + og der indsættes 10 kr. 
hver gang du trykker på +. 
Depositum returneres ved salg af kort i kortautomaten. 
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Ved køb af el indsættes havnekortet i el-standeren og et af 
stiknumrene 1 – 6 vælges ved at trykke på tastaturet.  

 Indsæt penge fra havnekortet på el-standeren ved tryk. (følg 
anvisning på standeren). 

 Husk: Når pladsen forlades, er det en god ide at tømme restbeløbet 
fra standeren over på kortet.  

 Overfør restbeløb fra el-stander til havnekort ved at trykke på TØM.   
 

Ved bomløft skal havnekortet føres forbi læseren og bommen bliver 
hejst. 

 
Et havnekort købt i en af de kommunale havne, kan benyttes i de to 
andre kommunale havne til de ydelser, der udbydes. 
 

 
 
Hytter. 

 

§ 3 
 

Leje af arealer til redskabshuse, jagthytter og fiskerhuse. 
 
Stk. 1: Overdragelse af lejemål vedr. arealer på havnen i Bork, Ringkøbing 

og Stauning kan kun finde sted efter kommunens godkendelse.  
Ved overdragelse af lejemål skal der oprettes ny lejekontrakt. 
Godkendelse af lejemålsoverdragelse kan betinges af krav om flytning 
af bygninger med henblik på opnåelse af brandmæssige 
bygningsafstande, eller gennemførelse af vedligeholdelses- og 
istandsættelsesforanstaltninger. 

 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, den 19. 
september 2007, ændret vedr. el-forbrug den 3. december 2012 og vedr. 
sommeropbevaring af bådvogn og opsigelsesvarsler i Byrådet den 17. december 
2013. 
 


