
                                  

      

 

  Jollereglement for Gentofte Kommunes Havne  

                                                      Gældende fra januar 2019 

          § 1. 

Jolleplads til private jolleejere tildeles ved henvendelse på havnekontoret.  Ansøgeren skal ved henvendelsen 

oplyse jolletype, størrelse og trailertype. 

Jolletyper. 

A. – Joller som kan handles med jollevogn ved isætning og optagning. 

    Placeres på havnenes afmærkede jollearealer og i nærheden af egnede ramper. 

    Pris for A. joller i.h.t havnenes takstregulativ. 

 

B. -  Joller som er så store og tunge, at de kræver motoriseret trækkraft/kranløft. 

    Placeres på anviste opmærkede arealer. 

    Motortrukne trailere skal være forsynet med gyldig nummerplade. 

    Pris for B. joller i.h.t havnenes takstregulativ med tillæg af årskort til trailerrampe / kran. 

Havnekontoret afgør om ansøgerens jolle kan tildeles plads og i hvilket afsnit den skal placeres. 

Om nødvendigt etableres en venteliste for kommunens borgere. Der kan normalt kun tildeles én jolleplads 

per person. 

Ubesatte jollepladser (A. joller) kan endvidere , efter ansøgning og havnekontorets skøn, tildeles personer, 

som ikke er bosat i Gentofte Kommune. 

Havnekontoret udarbejder pladslejeaftale, som underskrives af parterne. 

Aftalen fornys ved rettidig betaling af opkrævning af fastlagt leje. 

          § 2. 

Jolleejere skal ved underskrivelse af lejekontrakten fremvise dokumentation for gyldig ansvarsforsikring og 

ejerskab. 

          § 3. 

Jolleejere, som har haft plads i en af kommunens havne i en sæson, har fortrinsret til at forny jollepladsen i 

samme havn i den efterfølgende sæson. 



2. 

          § 4. 

Jollepladslejere er underlagt havnenes almindelige til enhver tid gældende reglementer. 

          § 5. 

Opkrævning af jollepladsleje fremsendes elektronisk / giro indbetalingskort før sæsonstart.                                                                         

Havnene yder ikke kompensation for eventuelle lukningsperioder for ramper pga. vejrlig eller 

reparationsarbejder. 

          § 6. 

Det er jolleejerens pligt at sikre, at både jolle, jollevogn (A. joller) / trailer (B joller) har havnens gældende 

mærkater påsat som dokumentation for retten til at parkere jollen på anvist jolleplads samt for anvendelsen 

af jolleramperne. Mærkaterne udleveres på havnekontoret. 

          § 7. 

Joller der ikke er forsynet med gyldig mærkat vil blive flyttet (fjernet) af havnepersonalet og jolleejeren vil 

fortabe retten til jollepladsen uden kompensation for erlagt pladsleje. 

          § 8. 

Joller parkeres på eget ansvar. Gentofte Kommunes havne påtager sig intet ansvar for tyveri eller hærværk 

på joller, der henstår på de offentligt tilgængelige jollepladser. 

Tyveri eller hærværk skal anmeldes til havnekontoret og Nordsjællands Politi. 

          § 9. 

Det er jolleejerens pligt at tilse jollen og sikre, at den er forsvarligt fastgjort, holdes lænset og altid fremstår 

i pæn og ordentlig stand på den tildelte jolleplads. 

Jolleejeren skal sørge for at jollens jollevogn (A. joller) / trailer (B. joller) altid er køreklar, så denne kan flyttes 

af 1. person. 

Ramper skal friholdes umiddelbart efter søsætning. 

Hvis en jolle ikke anvendes jævnligt til sejlads, kan retten til pladsen fratages jolleejeren. 

          § 10. 

Havnebestyrelsen for Gentofte Kommunes Havne afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, 

der måtte opstå i forbindelse med fortolkning af nærværende reglement. 

Bestyrelsen for Gentofte Kommunes havne 


