
 Side 1 af 2 

    

 

 

HAVNEREGLEMENT 
for 

S/I Vallensbæk Havn 
 

For overholdelse af orden i S/I Vallensbæk Havn gælder “Bekendtgørelse om standardreglement for 
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne“, med følgende tilføjelser: 

 

 

1. Ophold på havneområdet 
Alle, der opholder sig på havneområdet er underkastet standardreglementet, og herudover de særlige 
ordensregler, der fremgår af nærværende individuelle reglement, der er godkendt af Kystdirektoratet. 
  
Det hidtil gældende Ordens- og Havnereglement og Reglement for Havnepladser sættes herefter ud af kraft. 
 
Ophold på havneområdet er forbundet med større risiko for uheld, idet havnen også er et arbejdsområde 
med tung trafik og krankørsel. Ophold i nærheden af mobilkranen eller andet arbejdsredskab under dets 
arbejde er strengt forbudt. 
  
Al færdsel og ophold indenfor havneområdet sker på eget ansvar. 
Uvedkommende færdsel mellem de på landarealerne opstillede fartøjer er ikke tilladt. 
 

2. Havnens grænser 

 
Havnens søområde og grænsen til Ishøj Havn begrænses af en linie gennem følgende punkter: 
 
- Indsejlingen til centerhavnen mellem havnefyrene på molehovederne af havnens yderværker, i 
  endepunktet for kommunegrænsen mellem Vallensbæk og Ishøj, 55º 36' 35" N. 12º 24' 02" E. 
   
- Kommunegrænsens knæk position 55º 36' 35" N. 12º 23' 46" E. 
 
- Kommunegrænsens knæk position 55º 36' 43" N. 12º 23' 07" E. 
 
Herefter følger søområdet kommunegrænsen til kysten, og langs denne nord og øst om Vallensbæk Havn, 
og havnens yderværker til havneindsejlingens midte. 

 
3. Kørsel og parkering 
Kørsel på landarealerne skal ske med størst mulig forsigtighed. De opstillede færdselsskilte skal 
respekteres. Al kørsel på broerne på cykler og med motorkøretøjer er forbudt. 
 

4. Støj 
Al unødig støj indenfor havneområdet er forbudt. 
 

5. Opslag 
Opslag vedrørende køb, salg, efterlysning m.v. må kun opsættes på de dertil beregnede opslagstavler eller 
på fartøjerne. 
 

6. Uvedkommende effekter 
Intet grej eller gods, herunder transportvogne, cykler og lignende, må efterlades på broerne. 
Fortøjninger og lignende anbringes således, at de ikke er til gene for gående. 
 
7. Hunde 
Hunde skal føres i snor. 
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8. Fiskeredskaber - fangster 
Fiskeredskaber må kun tørres og rengøres på de dertil beregnede arealer. Efter rengøring af redskaber skal 
alt affald fjernes.Fangster landes og renses på de af havnen anviste pladser. Fiskeaffald skal fjernes fra 
havnens område. Fiskeaffald må under ingen omstændigheder henkastes i havnebassinerne. 
 

9. Overnatning på land 
Overnatning i telte og lignende, eller fartøjer på land er kun tilladt med havnemyndighedens godkendelse. 
 

10. Ferskvand 
Al unødvendig brug af ferskvand skal undgås, og bilvask er forbudt. 
 

11. Ansvarsforhold 
Havnen påtager sig intet ansvar for skader på fartøjer og andet materiel som følge af brud på broer, 
fortøjningspæle, bolværk, færdselsarealer eller havneanlægget i øvrigt, forårsaget af naturødelæggelse 
såsom storm, oversvømmelse eller havis. 
 

12. Fartøjer ved søsætningskaj, bolværk, mastekaj og slæbested m.v. 
Fortøjning i og ved søsætningskaj, bolværk, mastekaj og slæbested må kun finde sted i forbindelse med 
umiddelbart forestående søsætning/optagning, og fortøjning ved mastekraner kun i forbindelse med til- og 
afrigning af fartøjet. Fartøjer må kun efterlades fortøjet ved søsætningskaj, mastekaj, bolværk og 
servicepontoner efter aftale med havnemyndigheden. 
 

13. Joller på land 
Joller på land skal stå på vogne og skal sikres mod væltning. Opstilling på bukke må kun være midlertidig, 
og efter aftale. 
Jollepladsen skal holdes ren og fri for affald og andre uvedkommende effekter. 
 

14. Gæstepladser på land 
Gæstepladser jf. takstregulativet, dækker en 6-måneders periode fra 1. november til 31. marts og skal være 
betalt, før fartøjet oplægges på vinterplads. 
Hvis fartøjet er oplagt udover ovennævnte periode, beregnes leje jf. takstregulativet. 
Fjernes fartøjet fra vinterpladsen før 31. marts refunderes der ikke forudbetalt leje. 
 

15. Jollerampe 
Jollerampen må kun anvendes til joller, eller mindre motorfartøjer. 
Elspil på jollepladsen kan benyttes ved søsætning af større joller. 
Joller/motorfartøjer og motorkøretøjers samlede vægt må ikke overstige en vægtgrænse på 2500 kg. 
 

16. Afgørelser – fortolkning 
Havnebestyrelsen træffer afgørelser vedrørende forhold, der ikke er nævnt i ”Havnereglement for 
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. 
 

 

 
  


