Ordensreglement og særlige regler
for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne
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FÆLLES BESTEMMELSER
Ejer og administration
Ringkøbing-Skjern Kommune ejer og administrerer havnene i Bork, Ringkøbing og Stauning. Øverste
myndighed er Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den daglige ledelse forestås af Havnefogeden i
den enkelte havn.

Generelle bestemmelser
De individuelle regler i Ringkøbing-Skjern Kommunes havne er lavet som et tillæg til Kystdirektoratets
bekendtgørelse nr. 9139 af 15.04.2002, som nævnt under lovgrundlag.
Havnens brugere har pligt til at gøre sig bekendt med reglerne i nedenstående reglementer og
regulativer, der kan findes på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: https://www.rksk.dk/ søg
havne.
Lovgrundlag mv
Følgende regler m.v. gælder generelt på alle havnenes områder, dvs. fiskerihavne, lystbådehavne,
husbådsområder, landområder mm:




Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15.04.2002 med de til enhver tid kommende
ændringer: ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne”.
Ringkøbing-Skjern Kommunes regler i ordensreglementet for havnene, betalingsregulativet,
takstbladet, gældende lokalplaner, bevaringsbestemmelser mm

For alle forhold vedr. kontrakter, betaling mv. henvises der til det gældende betalingsregulativ.
Bork, Ringkøbing og Stauning Havne er tilknyttet den danske frihavsordning. Årsmærket
administreres og udleveres af havnefogeden. Bådejerne skal selv anskaffe ledig/optaget grøn/rød
skilt.
Da Frihavnsordningen stiller visse krav til brugerne, opfordres der hermed til at læse siden ”Regelsæt
for Frihavnsordningen”, som kan findes på https://havneguide.dk/
Både skal til enhver tid være ansvarsforsikret.
Hel eller delvis erhvervsmæssig udnyttelse af en fast bådplads (herunder f.eks. bådudlejning) er ikke
tilladt uden kommunens forudgående godkendelse.

Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm
Havnefogeden har ret og pligt til altid at fordele bådene på den mest hensigtsmæssige måde. Det er
kun tilladt at benytte den plads, som havnefogeden har anvist.
Det er ikke tilladt at udlåne eller fremleje sin bådplads.
Piratjoller, optimistjoller og lign. lette både kan ikke få liggeplads i havnen, men skal hales i land efter
brug og anbringes på ophalerpladsen efter havnefogedens anvisning.
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I tidsrum hvor bådejerne ikke benytter de anviste pladser, skal der gives besked til havnefogeden, så
denne kan disponere over de ledige pladser. Skiltet ved pladsen skal vende korrekt.
Skader og mangler på fortøjningspæle, ringe, pullerter, broer og andre havneværker meddeles snarest
havnefogeden.

Optagning, reparation, brændstof, el, vand mm
Vinteropbevaring af både kan ske på de lokalplan/reglement/havnefogedens anviste pladser.
Bådejeren skal i Stauning Havn selv sørger for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuld
ud på ejerens ansvar og risiko, dvs., ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade.
For Ringkøbing Havn og Bork Havns vedkommende skal benyttes kommunale stativer. Private
bådvogne kan fortsat anvendes, men kan ikke opbevares på havnes området, hverken sommer eller
vinter. Stativer kan herefter kun flyttes med en af havnens indkøbt specialvogn. Prisen for anvendelse
af bådstativer mv fremgår af takstbladet. Transport og opbevaring i bådstativer sker for ejerens ansvar
og risiko.
Vinteroplagte både må overdækkes med presenninger, der er understøttet af konstruktioner og er
fastgjort til bådtraileren. Konstruktionen må dog ikke være bredere end bådens bredde + 0,5 m.
Separate ”plastikhuse” og lign. er ikke tilladt.
Der kan købes strøm i de på havnene opsatte elstandere. Der kan købes havnekort i den dertil
opstillede automat.
De på broerne anbragte ferskvandshaner er til brug for bådejerne, dog således, at forbruget
indskrænkes mest muligt og så unødvendig spil undgås. Vandet er åbent i perioden 1. april – 15.
november, såfremt der ikke er risiko for nattefrost.

Forskellige færdsels-, miljø- og ordensbestemmelser
De på havnen opsatte affaldsposer/containere må kun benyttes til almindeligt dagrenovation. Andet
affald som f.eks. olie og kemikalier, skal afleveres og sorteres i de dertil indrettede
containere/beholdere.









Ejer skal selv bortskaffe mindre skibsinventar, andre større emner mm til genbrugplads.
Det er forbudt at kaste afdøde fisk, fiskeaffald mv. i havnen.
Oplodsning af ildelugtende og stærk støvende gods må ikke foretages på havnens område.
Der henvises i øvrigt til altid gældende godkendte modtagerordning/affaldsplan for havnene
vedr. bl.a. drifts- og lastaffald fra skibe.
Brug af bundmaling skal overholde gældende lovgivning.
Al unødig støj såvel om bord i fartøjet som på havnens pladser og moler er ikke tilladt.
Enhver bruger af havnen er pligtig til at medvirke til, at der på alle måder hersker god orden på
havnen.
Al brug af kranen sker på bådejers eget ansvar.

Fartøjer der findes at være groft misligholdt, og derfor virker skæmmende på havnemiljøet, kan i
henhold til afsnit 2.16 i standardreglementet forlanges fjernet fra havnen. Det er havnefogeden, der
efter bemyndigelse fra havneudvalget vurderer, om en båd ikke vedligeholdes og virker skæmmende.
Motorkøretøjer af enhver art skal henstilles på havnens parkeringsplads.
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På havneområdet skal hunde føres i snor og efterladenskaber opsamles og fjernes.

Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser
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 standardreglementet,
betalingsregulativet og dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så
hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne
foranstaltninger til, at sådant sker, herunder eventuel bortvisning fra havnen. Evt. erlagt havneleje kan
ikke forlanges tilbagebetalt. 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.
Hvor bådejer nægter at efterkomme bortvisning eller henstilling om flytning af båd, vil båden blive
fjernet, evt. placeret på land, for bådejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også
forberedelser hertil, pålægges fartøjsejeren.
Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havneudvalget, men et
påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.
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.
Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er
forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden. Havnen påtager sig intet ansvar for
skader på fartøjer, som er forårsaget af unormal vandstand, isskruning, påsejling af fortøjningspæle,
bøjer og lign.

BORK HAVN
Oplysninger om havnen
Sejlads til Bork Havn foregår ad en 900 m gravet rende med en dybde på 1,7 m., DVR90. Renden er
afmærket med rød og grøn sidemarkering samt ledefyr på land med fast rødt lys. Sideafmærkningen er
optaget om vinteren.
Havnens Søområde er begrænset af havnens ydermoler samt en ret linje mellem molehovederne.
Havnen er iflg. Havnelodsen beliggende 55°51,0'N 8°16,7'E. Søkort 99.
Havneområdet er delt i 3 områder:
1. Fiskerihavnen samt østsiden af bro nr. 1, som fortrinsvis er forbeholdt både, der bruget til
fjordfiskeri.
2. Lystbådehavnen som omfatter vestsiden af bro nr. 1, bro nr. 2, 3, 4, 5 og 6, er forbeholdt
lystbåde.
3. Husbådskajen Molen, der er forbeholdt husbådene.
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På land er havneområderne pt. omfattet af en Byplanvedtægt samt en lokalplan. Hele området ligger
inden for byzone og strandbeskyttelseslinje. En del af området ligger inden for Natura 2000 område.
Sø- og landområder omfattet af ordensreglerne er vist på vedhæftede kort.

Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm
Sejlads i indsejlingen og havnen må ikke ske med større fart end 3 knob eller sikker styrefart. Ved
passage af havnemundingen skal udgående fartøjer vente på indgående fartøjer.




Motorbåde har altid vigepligt for sejlbåde.
Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering.
Fiskerihavnen er fortrinsvis forbeholdt erhvervsfiskere og bierhvervs-/fritidsfiskere.

På ydersiden af lystbådehavnens sydvest mole, må der ikke fortøjes fartøjer af nogen art. Fortøjning
ved havnekranen er kun tilladt iflg. aftale med havnefogeden.

Optagning, reparation, brændstof, el, vand mm
Bådejeren kan selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens
ansvar og risiko, dvs. at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade.
Dog vil det kun være de både, der bliver fjernet fra havnen om vinteren, der selv skal sørge for
transport, idet der på Bork Havn skal benyttes bådstativer til vinteropbevaring.
Samtlige bådejere med bådplads i Bork Havn, såvel fiskerihavnen som lystbådehavnen, må anvende
havnens udstyr, såsom mastekran, vandforsyning, el-stik mv., når de følger de anvisninger, der er
angivet i de gældende regulativer, reglementer og anvisninger, som gives af havnefogeden.
Rengøring af bunden skal som hovedregel foregå på vaskepladsen.

Kranløft
Kranløft skal bestilles på Havnekontoret senest dagen før. Prisen på kranløft fremgår af takstbladet.
Al brug af kranen sker på bådejerens eget ansvar.
For faste helårspladser kan der bestilles to kranløft, der er indeholdt i pladslejen. Kranløftene skal dog
udføres indenfor havnefogedens normale arbejdstid.
Havnen afsætter et antal lørdage forår og efterår, hvor havnekranen vil være bemandet med kranfører
fra kl. 8.00. Datoer og antal lørdage aftales nærmere med brugerne.
Havnen kan udføre optagning og isætning af både med en max. totalvægt på max. 8 ton.
Mastekranen er primært til af- og påmontering af master. Mastekranen kan betjenes af den enkelte
bådejer på eget ansvar, dog med overholdelse af den til enhver tid gældende procedure for
kranbetjening, som fremgår ved opslag på havnen. I tilfælde af driftsforstyrrelser kontaktes
Havnekontoret. Brug af mastekranen afregnes med den til enhver tid gældende takst. Der kan ikke
forventes hjælp fra havnefogeden til betjening af mastekranen, og såfremt havnefogeden f.eks. skal
tage en mast af båden, er prisen den samme som kranløft efter takstbladet. I tilfælde af
driftsforstyrrelser kontaktes Havnekontoret.
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Diverse
I Bork havn gælder der følgende særlige aftaler:
1. Den daglige drift af fiskerihavnen, herunder tildeling af bådpladser, skal havnefogeden forestå i
samråd med fiskeriforeningen (BF).
2. Der foreligger en særlig aftale som giver BF ret til at opføre og udleje redskabshytter på
stejlepladsen.
3. Stejlepladsen kan benyttes til de formål, der er angivet i den til enhver tid gældende lokalplan.
4. BF administrerer stejlepladsen i forhold til en særskilt aftale med kommunen.
5. BF og Carl Lauridsens Åleeksport har ret til at benytte bassinet til hyttefade og de har ret til at
benytte slæbestedet i det nordøstlige hjørne af fiskerihavnen.
6. Ved eventuelle fremtidige udvidelser af havneanlægget for lystbåde eller for fiskerihavnen skal
Ringkøbing-Skjern Kommune sikre at nuværende anlæg og arealer til brug for fiskerne, ikke
ændres eller nedlægges uden at BF høres.
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Koordinater for landingspunkter i Bork Havn: 55-51.008N,08-16.645E / 55-51.023N,08-16.668E.
Søkort over Bork Havn.
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RINGKØBING HAVN
Oplysninger om havnen
Sejlads til Ringkøbing Havn foregår ad en 1200 m gravet rende med en dybde på 2,5 m DVR90. Renden
er afmærket med rød og grøn sidemarkering samt et vinkel/ledefyr på land, der markerer sejlrenden
om natten. Sideafmærkningen er optaget om vinteren.
Havnens Søområde er begrænset af havnens ydre værker mod sydvest samt en ret linje mellem
molehovederne.
Havnen er iflg. Havnelodsen beliggende 56 ° 05,2'N 8 ° 14,4'E. Søkort 99.
Havneområdet er delt i 4 områder:
1. Gl. Havn, bro nr. 2 er forbeholdt både, der bruges til erhvervs- og bierhvervsfiskeri. Gl. Havn,
bro nr. 3 og østsiden af Pir 1 er forbeholdt lystbåde.
2. Ny Havn, Gødningskajen, Bryggekajen og vestsiden af Pir 1 er fortrinsvis til større både med
dybgang på indtil 2,5 m.
3. Marinaen, bro nr. 4, 5, 6 og 7 er forbeholdt lystbåde.
4. Jollehavnen, bro nr. 8, 9 og 10, er til mindre både med en max. dybgang på 0,60 cm.
På land er havneområderne omfattet af den til enhver tid gældende lokalplan. En lille del af området er
omfattet af Strandbeskyttelseslinjen.
Sø- og landområder omfattet af ordensreglerne er vist på kortbilag side 11.

Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm
Sejlads i indsejlingen og havnen må ikke ske med større fart end 3 knob eller sikker styrefart. Ved
passage af havnemundingen skal udgående fartøjer vente på indgående fartøjer. Motorbåde har altid
vigepligt for sejlbåde.
Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering.
I Gl. Havn ved bro nr. 2 skal bådene som hovedregel have en fiskeritilladelse med tilhørende
skibsnummer. De mest erhvervsaktive har ret til at ligge ved kaj. De mindre aktive både fortøjes uden
på hinanden.
Ved bro nr. 3 og på østsiden af Pir 1 fordeles pladserne efter, hvor lang tid bådejeren har haft
plads i havnen. Liggeplads ved Servicekajens østlige del er forbeholdt bådejer e, der driver lidt
fiskeri.
Fortøjning ved havnekranen er kun tilladt iflg. aftale med havnefogeden.
Fortøjning i Ny Havn, ved Gødningskajen, Bryggekajen og vestsiden af Pir 1, er kun tilladt med
havnefogedens tilladelse.
Den lave bro ved slæbestedet i Marinaen er forbeholdt optimistjoller, samt til af- og påmontering af
master. Fortøjning af større både er ikke tilladt.
Bro nr. 9 i Jollehavnen er fortrinsvis forbeholdt smakkelignende både, dvs. træbåde bygget efter gamle
traditioner.
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Optagning, reparation, brændstof, el, vand mm
Bådejeren kan selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens
ansvar og risiko, dvs. at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade.
Dog vil det kun være de både, der bliver fjernet fra havnen om vinteren, der selv skal sørge for
transport, idet der på Ringkøbing Havn skal benyttes bådstativer til vinteropbevaring.
Samtlige bådejere med bådplads i Ringkøbing Havn, såvel fiskerihavnen som lystbådehavnen, må
anvende havnens udstyr, såsom mastekran, vandforsyning, el-stik mv når de følger de anvisninger, der
er angivet i de gældende regulativer, reglementer og anvisninger, som gives af havnefogeden.
Rengøring af bunden skal som hovedregel foregå på vaskepladsen.

Kranløft
Kranløft skal bestilles på Havnekontoret senest dagen før.
Prisen på kranløft fremgår af takstbladet.
Al brug af kranen sker på bådejerens eget ansvar.
For faste helårspladser kan der bestilles to kranløft, der er indeholdt i pladslejen. Kranløftene skal dog
udføres indenfor havnefogedens normale arbejdstid.
Havnen afsætter et antal lørdage forår og efterår, hvor havnekranen vil være bemandet med kranfører
fra kl. 8.00. Datoer og antal lørdage aftales nærmere med brugerne.
Havnen kan udføre optagning og isætning af både med en totalvægt på max. 10 ton.
Mastekranen er primært til af- og påmontering af master. Mastekranen kan betjenes af den enkelte
bådejer på eget ansvar, dog med overholdelse af den til enhver tid gældende procedure for
kranbetjening, som fremgår ved opslag på havnen. I tilfælde af driftsforstyrrelser kontaktes
Havnekontoret. Brug af mastekranen afregnes med den til enhver tid gældende takst. Der kan ikke
forventes hjælp fra havnefogeden til betjening af mastekranen, og såfremt havnefogeden f.eks. skal
tage en mast af båden, er prisen den samme som kranløft efter takstbladet. I tilfælde af
driftsforstyrrelser kontaktes Havnekontoret.
Vedr. Jollehavnen:
Slæbestedet i Jollehavnen må benyttes til op- og nedtagning af både. Både hensat på land skal være
tydelig mærket med bådpladsnummer. Både oplagt for vinteren skal ligge med bunden i vejret eller
være tildækket med en ikke skræmmende grøn presenning.
Det er ikke tilladt at køre med bil på stien ved jollehavnen, ud over transport af båd til og fra
jollehavnen. Der må ikke parkeres biler på arealet ved jollehavnen.

Forskellige miljø- og ordensbestemmelser
Det er forbudt at oplægge ikke havnerelaterede effekter på Havnen.
Hyttefade, bundgarnspæle og andet fiskerelateret grej er tilladt i ”Indianerlejren”.
Hunde skal føres i snor og hundeejere skal opsamle hundens efterladenskaber.
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Havnens Miljøstation, Fiskerstræde 37, skal benyttes til dagrenovation og miljøaffald. De opsatte
affaldsstativer kan benyttes til alt mindre dagrenovationslignende affald.
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Koordinater for landingspunkter i Ringkøbing Havn: 56-05.157N,08-14.025E / 56-05.139N,0814.395E Koordinater for landingspunkter i Ringkøbing Jollehavn: 56-05.113N,08-14.668E / 5605.119N,08-14.693.
Søkort over Ringkøbing Havn.
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STAUNING HAVN
Oplysninger om havnen
Sejlads til Stauning Havn foregår ad en ca. 3.400 m gravet rende med en dybde på 1,8 m., DVR90.
Renden er afmærket med rød og grøn sidemarkering – koste, og anduvningsbøje ved indsejlingen.
Sideafmærkning er optaget om vinteren.
Havnens Søområde, som er beliggende indenfor kystlinjen, er vist på vedhæftede kort. Havnen er iflg.
Havnelodsen beliggende 55°57,2'N 8°22,2'E. Søkort 99.
Havneområdet er delt i 5 områder:
1. Fiskerihavnen er fortrinsvis forbeholdt fiskere. Kun for både til fiskeri, dog ingen speedbåde,
kabinebåde eller lignende.
2. Lystbådehavn, Marina Vest, bro nr. 1, 2, 3 og 4, er forbeholdt lystbåde.
3. Lystbådehavn, Marina Øst, er forbeholdt lystbåde.
4. Ydre Havn Nord er forbeholdt lystbåde.
5. Lille Havn er forbeholdt mindre joller og skydepramme.
På land er havneområderne pt. omfattet af reglerne om ”Bevaring af hyttemiljøerne på Stauning
Havn”. Ejere af hytter ved Fiskerihavnen har bådplads i Fiskerihavnen til jolle eller pram til
fiskeri.
Havnens landområder er markeret på kortet og angivet med numrene 6 – 10. En del af havneområdet
er omfattet af Strandbeskyttelseslinjen. Hele havneområdet ligger indenfor Natura 2000-område nr.
69 Ringkøbing Fjord, som beskyttet naturområde.
Sø- og landområder omfattet af ordensreglerne er vist på kortbilag side 14.

Regler for opankring, sejlads, fortøjning mm
Sejlads i indsejlingen og havnen må ikke ske med større fart end 2 knob eller sikker styrefart. Ved
passage af havnemundingen skal udgående fartøjer vente på indgående fartøjer. Motorbåde har altid
vigepligt for sejlbåde.
Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering.
Bådpladserne i Fiskerihavnen udlejes fortrinsvis til erhvervsfiskere og bierhvervs-/fritidsfiskere.
Såfremt der ikke er interesserede lejere, der har fiskeri som hovederhverv, kan kommunen dog udleje
pladserne til anden side til joller eller pramme til fiskeri.

Optagning, reparation, brændstof el, vand mm
Bådejeren skal selv sørge for transport af både/bådvogne. Transporten foregår fuldt ud på ejerens
ansvar og risiko, dvs., at ejeren er erstatningspligtig for al opstået skade.
Samtlige bådejere med bådplads i Stauning Havn, såvel fiskerihavnen som lystbådehavnen, må
anvende havnens udstyr, såsom ophalerplads, vandforsyning, el-stik mv, når de følger de anvisninger,
der er angivet i de gældende regulativer, reglementer og anvisninger, som gives af havnefogeden.
Både og trailere/bukke på vinterliggeplads ud for bro nr. 1-4 skal være fjernet inden 1. maj.
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Anstilling af både og trailer/bukke på vinterliggeplads ved bro 1-4, må ikke ske inden efter 15/10.
Bådtrailere/bukke skal være tydelig mærket med bådpladsnr. og tomme vogne skal henstilles på
trailerparkering.
Kran og spil henhører under Stauning Bådklub, og må kun benyttes efter klubbens reglement.

Forskellige miljø- og ordensbestemmelser
Det er forbudt at oplægge ikke havnerelaterede effekter på Havnen.
Hyttefade, bundgarnspæle og andet fiskerelateret grej er tilladt i område 9. jf.kort.
Hunde skal føres i snor og hundeejere skal opsamle hundens efterladenskaber.
Havnens miljøstation på nordsiden skal benyttes til olie, olie med vand, malerrester, batterier og
akkumulatorer.
Havnens molokker på nord og sydside anvendes til flasker, pap, dåser, plastik og restaffald.
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Koordinater for landingspunkter i Stauning Havn: 55-57.148N,08-22.080E / 55-57.142N,08-22.090E
Søkort over Stauning Havn

IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Dette regulativ træder i kraft 1. januar 2020 og erstatter nedenstående reglement:
Ordensreglement udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23.
maj 2012 og godkendt af Teknik og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune xx.xx 20xx.
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