ORDENSREGLEMENT FOR RUNGSTED HAVN
ordensreglement 2008

(Disse regler supplerer ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, nr. 9139 af 15. april 2002”. Reglerne er
godkendt af Kystdirektoratet 24. Maj 2004 og 20. november 2008)
AFRENSNING AF BUNDMALING
Fjernelse og slibning af bundmaling skal udføres jf. Retningslinier for miljørigtig
afrensning af bundmaling, afsnit 8.1 og 8.2 i Redegørelse om miljørigtig fjernelse og
slibning af bundmaling, Dansk Sejlunion maj, 2003.
Dog med følgende skærpelse: Der må kun anvendes udstyr og metoder, som er godkendt af
bestyrelsen efter havnemesterens anvisninger.
FARTØJERS VINTEROPBEVARING PÅ LAND ELLER I VAND
Fartøjer der vinteropbevares skal have pladsen anvist af havnemyndigheden. Hvis den
oplyste tidsgrænse for pladsen overskrides, kan havnemyndigheden foranledige fartøjet
flyttet for ejerens regning og risiko.
ASSISTANCE AF HAVNENS PERSONALE
Ønsker er bådejer assistance af havnens personale til forhaling i vand, flytning på land eller
anden fysisk hjælp til sin båd, sker dette for bådejerens regning og risiko.
HUSBÅDE
Der kan ikke henligge husbåde i Rungsted Havn. Henlagte fartøjer til beboelse i havnen
skal være sødygtige, velholdte, have karakter af sejlbåd eller motorbåd og være velegnet til
normal sejlads i danske farvande. Fartøjet skal selvstændigt kunne håndtere vandforsyning,
kloakering og renovation.
EL-FORBRUG
Forbrug af el på havnen betales af brugerne efter forbrug. Reglerne for elafregningen
udarbejdes af havnekontoret.
BÅDSTATIVER
Bådstativer, - der kan ikke anskaffes nye/brugte stativer til havnen. Enkeltstående bukke er
ikke tilladt at bruge på havnen. Havnen udlejer faste stativer til bådejere der ikke har eget
stativ.

Standardformulering vedrørende forbudt bundmaling
Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske
lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med
bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:
1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de
til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og
betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er
båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte
bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af
retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov
misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig
bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale
omkostningerne til disse undersøgelser.
3)

Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte
stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at bådog/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den
ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler
denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til
bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr.
1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og
anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske
tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).
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