
Tambohus Naturhavn 

Ordensreglement 

”Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af §15, stk.2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 

23.maj2012 og godkendt i Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen ved brev af  ( 27/04/2017)  i henhold til §7 i 

bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v.” 

Bekendtgørelse for standardreglementer for lystbådehavne er gældende for havnen. 

Ikrafttrædelse:  Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i  
Efterretninger for Søfarende. 

Havneområde 

Det til havnen hørende søområde begrænses mod NW af en linje mellem: 

1) 56°38,194'N 008°35,620'E, NE-lige hjørne af den N-lige bådebro og 

2) 56°38,235'N 008°35,661'E, Krumøs NW-ligste punkt, 

og mod E af Krumøs W-lige kystlinje, samt en linje mellem: 

3) 56°38,168'N 008°35,673'E, Krumøs SW-ligste punkt til 

4) 56°38,161'N 008°35,673'E, skæring med kystlinjen. 

Se i øvrigt havneplan. 

1, Generelle bestemmelser 

1.1  Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med 

indholdet i dette ordensreglement. Reglementet er ophængt i Havnens informationstavle 

Et eksemplar udleveres til alle nye medlemmer og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Tambohus 

Naturhavn, eller ses på www.tambohus.info/naturhavn. 

1.2  Tambohus Naturhavns bestyrelse er Havnemyndighed og daglig Havneopsyn og påser at 

ordensreglementet overholdes. 

1.3  Politi, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver 

inden for havneområdet efter lovgivningens regler kan benytte slæbestedet efter behov. 

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning  m.m. 

2.1  Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre 

Havneopsynet har givet særlig tilladelse dertil. 

2.2  Både skal anbringes i solide fortøjninger, der er afpasset efter bådenes størrelse, så de under alle forhold 

holdes inden for anvist plads, og ikke er til gene for andre både. 

2.3  Både skal i fornødent omfang være forsynet med fendere langs siderne for at hindre, at de tørner mod 

hinanden. 

2.4  Sejlads inden for havnens område skal foregå med så lav hastighed, at det ikke forårsager ulemper for 

andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget og andre både. 

2.5  Havneopsynet har påtaleret med hensyn til dårlige fortøjninger og i øvrigt med alt angående ophaling, 

parkering samt havnens ryddelighed. 

Eventuel påtale skal efterkommes, i modsat fald kan pågældende medlem blive ekskluderet. 

2.6  Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de, som ligger 

nærmest bolværket affinde sig med, at mandskabet fra de udenfor liggende fartøjer har fri og uhindret gang 

over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både. 

 2.7  I  havnen skal alle bådens fald og hiv være fastgjort, så unødigt klapren mod mast undgås. 



3. Optagning, reparation, brændstof  m.m. 

3.1  Søsætning, ophaling, kølhaling og klargøring af både skal ske på anviste pladser, der ryddes og rengøres 

efter brug. 

3.2  Fartøjer, bådvogne og master m.v. må kun anbringes på de dertil bestemte pladser, der anvises af 

Havneopsynet. 

Havneopsynet er berettiget til umiddelbart at fjerne fartøjer og bådvogne, der henstår på havnens arealer eller 

henligger i havnens bassiner uden tilladelse, for ejerens regning og risiko. 

3.3   Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på 

kaj. 

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser. 

4.1  Henkastning af affald af enhver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt. 

Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havneområdet. 

 

4.2  Miljøfarligt affald, såsom spildolie, malingsrester, fortynder, udtjente oliefiltre, akkumulatorer samt 

elektronik må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres af bådejeren på 

godkendt losseplads. 

4.3  Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af septiktanke i havnen er forbudt. 

4.4  Det toilet, der findes på havnens område, skal benyttes. Forrettelse af nødtørft uden for dette vil medføre 

skriftlig advarsel fra Havnefoged. Gentagne tilfælde vil medføre bortvisning fra Havnen. 

4.5  Det er ikke tilladt at benytte radioapparater eller lignende  på en sådan måde, at det kan være til gene for 

andre. Ligeledes må unødig støj undgås. 

4.6  Fiskeri med garn og ruser i havnens område er ikke tilladt. 

4.7  Rengøring af garn og redskaber på land skal foregå med behørigt hensyn til miljø og orden på 

havneområdet. 

Affald, herunder fiskeaffald i forbindelse med rengøringen, må ikke anbringes i affaldsbeholdere eller kastes 

i havnen, men skal fjernes fra havnens område. 

4.8  Pontoner, broer eller Y-bomme må i begrænset omfang benyttes til opbevaring af grej. 

Der tillades op til 2 baljer med rengjorte garn på broen ved egen bådplads. 

Anbragte baljer skal være forsynede med navn eller pladsnummer. 

4.9  Det er dog tilladt, at anbringe ruser til tørring og reparation på Havnens græsarealer i kort periode 

under forudsætning af, at det er rengjort. 

 4.10  Havneopsynet er bemyndiget til at fjerne grej, der ikke opfylder ovennævnte.   

4.11  Anvendelse af havnens tekniske installationer sker efter aftale med Havneopsyn 

4.12   For brug af el og vand fastsætte af bestyrelsen og fremgår af Havnens takstblad. El må kun i begrænset 

omfang benyttes til opvarmning af både. I tilfælde af misbrug pålægges en betaling for et skønsmæssigt 

forbrug, fastsat af Havneopsynet. 

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser. 

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme Havneopsynets anvisninger 

og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område. 

5.2  Mener nogle sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen skriftligt indbringes for Tambohus 

Naturhavns bestyrelse, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes. 



5.3  Bådejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade ( herunder tings-,person-,og følgeskade), 

der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af bådejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret 

gælder skader, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløb af, ophold i, brugen af eller 

afsejling fra havnen.  

5.4  Opståede skader på havneudstyr og fartøjer eller andre ulykker, skal straks meddeles til 

Havneopsyn/Bestyrelsen 

5.5  Overholder medlemmer ikke Tambohus Naturhavns vedtægter og ordensbestemmelser, kan bestyrelsen 

ekskludere medlemmet af Tambohus Naturhavn, med omgående virkning. 

 

Nyt ordensreglement godkendt på Generalforsamlingen i Tambohus Naturhavn. 

Tambohus d. 18. marts 2017.  

Bestyrelsen for Tambohus Naturhavn v/ formand Per Bach. 

 


