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Mastereglement 
 

gældende for indskydere med sejlbåd eller motorsejler i 

 
 S/I Vallensbæk Havn 

 
 

Mastereglementet kan kun ændres efter beslutning af havnens generalforsamling. 

 
1. Depositum og afgift 
Fartøjsejere, der ønsker plads i mastehuset, betaler et depositum pr. påbegyndt meter mast eller bom i 
henhold til takstregulativet. Ved opmåling af masten medregnes eventuelle fastmonterede beslag m.v. på 
mastetoppen. 
Ved opsigelse af plads i mastehuset, tilbagebetales depositum. 
Efter 1. januar 2008 betales der en engangsafgift for nye brugere af mastehuse. 
 

2. Masternes sikkerhed 
Anvendelse af mastehuset er på eget ansvar. For så vidt angår skader på masterne som følge af brand, 
tyveri eller hærværk m.v., henvises til fartøjets forsikringspolice. 
 

3. Master 
Master og bomme må kun placeres i det mastehus og på den hylde, der anvises af havnekontoret, der 
administrerer tildelingen af pladserne i huset. 
Alle master og bomme skal være forsynet med gyldig mastebon, der fastgøres i den ende af 
masten/bommen, der vender mod centerbassinet. 
 

4. Master helt afriggede 
Masterne skal være helt afriggede, før de oplægges i mastehus eller mastestativ – herunder skal vant, stag, 
salingshorn og strutter være fjernet. Indvendigt monterede fald behøver dog ikke afmonteres. 
 

5. Ændring af tildelt plads 
Havnemyndigheden kan ændre en tildelt plads, såfremt en bedre udnyttelse af mastehusets kapacitet på et 
senere tidspunkt gør det nødvendigt. 
 

6. Skift af mast 
Ved udskiftning til et fartøj med anden mastelængde end den tilmeldte mast, skal længden på den nye mast 
oplyses til havnekontoret, inden den nye mast oplægges i huset. 
 

7. Masteventeliste 
Når samtlige pladser i mastehuset er optaget, oprettes der en venteliste. 
 

8. Afgørelser – fortolkning 
Havnebestyrelsen træffer afgørelser vedrørende forhold, der ikke er nævnt i ”Mastereglement gældende for 
indskydere med sejlbåd eller motorsejler i S/I Vallensbæk Havn”, og eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte 
opstå med hensyn til fortolkning af reglementets bestemmelser. 
Anke efter første afsnit vedrørende havnebestyrelsens afgørelser kan indbringes skriftligt for 
generalforsamlingen og fremsendes via havnebestyrelsen. 
 
 

 
Godkendt på S/I Vallensbæk Havns ordinære generalforsamling den 7.3.2012. 
 
 

 


