Regler for venteliste og bådpladser i
Lolland Kommunale Havne.
§1.

Ret til bådplads
1. Bådplads kan tildeles enhver person som er fyldt 18 år.
2. Personer der har folkeregisteradresse og er fastboende på Femø,
Fejø eller Askø har 1. prioritet til bådplads på den ø hvor de har
bopæl, sommerhus ejere har 2. prioritet og personer uden
tilknytning til øen har 3. prioritet.
3. Det forudsættes, at havnen har ledig kapacitet til et fartøj af den
størrelse, der ansøges om plads til. Er dette ikke tilfældet
udskydes tildelingen, indtil der er kapacitet. Tilsvarende gælder
ved udskiftning af fartøj.
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4. Personer som indgiver skriftlig ansøgning om bådplads, opføres på venteliste for hver ø især og i
overensstemmelse med pkt. 2.
5. Opførelsen på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til person udenfor husstanden.
6. Der oplyses længde, bredde og dybdegang på det ønskede fartøj.
7. Ved fraflytning eller tilflytning ændres prioriteten automatisk af ventelisten jævnfør pkt. 2.
§2.

Leje
1. Bådpladsleje opkræves i februar måned. Ved manglende betaling frafaldes retten til pladsen.
2. Bådpladslejen skal være betalt inden søsætning eller ibrugtagning af pladsen.
3. Når bådpladsen tages i brug, skal bådpladslejeren dokumentere sit ejerskab til det tilmeldte fartøj på
fyldestgørende måde.
4. Fartøjet skal være forsynet med navn og hjemsted.
5. Bevis for betalt pladsleje skal vises ved søsætning og på forlangende.
6. Bådejere der pr. 1. juni 2011 allerede har indgået en bådplads lejeaftale og har folkeregisteradresse
et andet sted, end på den ø hvor havnen er, kan ikke opsiges fra deres bådplads grundet deres
folkeregisteradresse

§3.

Skift af plads
1. Bådejere, som har haft bådplads i havnen i foregående sæson, har automatisk ret til bådpladsen i
samme havn den følgende sæson, såfremt at krav i §1 og §2 er opfyldt.
2. Bådplads skal benyttes hver sæson, ved manglende benyttelse, kan personen miste retten til
pladsen, ved sygdom eller andet gyldigt grund kan der ses bort fra denne.
3. Ønsker en bådejer, at anskaffe et andet fartøj med andre dimensioner end den tildelte plads tillader,
skal der skriftligt ansøges om en passende plads.
4. Ansøgeren optages forrest på ventelisten, hvis ikke en anden tilsvarende pladslejer er opført. Hvis
anden pladslejer er noteret til skift af plads så noteres den nye som nummer to osv.
5. Havnemyndigheden kan, uanset foranstående bestemmelser, undlade at tildele eller forny en
havneplads for en kommende sæson, såfremt det fartøj, der ønskes plads til, pga. sin størrelse,
konstruktion, tilstand eller andre forhold, der efter havnemyndighedens skøn gør det uegnet til den
pågældende plads.
6. Havnemyndigheden kan til enhver tid inddrage eller forøge antal fastligger pladser i havnen.

§4.

Tildeling af plads
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1. Tildeling af bådplads efter ventelisten sker pr. 1. maj. Tildelingen sker i den rækkefølge
ansøgningerne er tilgået ventelisten, således at første person på listen skriftlig tilbydes plads først,
pågældende skal svare inden en uge.
2. Havnemyndigheden vil, så snart der er mulighed for det, meddele personer på ventelisten om ledige
størrelsesmæssigt passende pladser. Personer skal senest 4 uger herefter give Lolland Kommunale
Havne svar herpå.
3. Personer som afviser tilbud om plads skal, for ikke at blive slettet på ventelisten, senest 1 uge efter,
underrette havnemyndigheden om de fortsat ønsker at stå på ventelisten.
4. Personer der flere gange afviser tilbud om plads vil blive slettet på ventelisten.
§5.

Overdragelse af bådplads
1. Overdragelse af bådplads til medejer eller medlem af husstanden, er kun mulig hvis medlem af
husstanden eller partejerskabet, er anmeldt til havnefogeden på et tidspunkt, der sidestilles med
ansøgere på ventelisten. Betingelserne i §1 skal være opfyldt.
2. Ingen kan ved køb eller ved erhvervelse af en anpart i et fartøj, eller på nogen anden måde, opnå
fortrinsret til bådplads.
3. Opfylder en indehaver af en bådplads ikke § 1. bortfalder rettigheder ved indeværende sejlsæsons
udgang.

§6.

Midlertidig ledigt plads
1. l tidsrum, hvor bådejer ikke benytter den anviste bådplads, skal der tydeligt skiltes med periode
hvornår pladsen er ledig. Havnen disponerer over pladsen, når den ikke benyttes, men påtager sig
intet ansvar for evt. manglende fortøjninger eller andet udstyr der er rigget til på pladsen.

§7.

Dispensation
1. Havnemyndigheden afgør med bindende virkning, dels spørgsmål om meddelelse af dispensation fra
disse regler, og dels enhver uoverensstemmelse der måtte opstå med hensyn til forståelse af disse
regler.

§8.

Administration
1. Ventelisten administreres af havnemyndigheden og er med undtagelse af personlige oplysninger
offentlig tilgængelig.
2. Havnemyndigheden forbeholder sig ret til at opkræve gebyr af personer der ønsker at stå på
ventelisten.

§9.

Regulativ og ordensreglement
1. Hvad der end måtte stå i disse regler, tilsidesætter det ikke hvad der måtte stå i regulativ og
ordensreglement for havnen.

§10. Ikrafttrædelse
1. Disse regler træder i kraft på datoen for Lolland Kommunes godkendelse af dem.

Godkendt i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-05-2012
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