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§1 

Bådplads tildeles kun beboere i Gentofte Kommune, for én sæson ad gangen. 

 

Der kan kun tildeles én bådplads i kommunens havne til den enkelte bådejer, der således kun kan 

registreres for ejerskab af mellem 50% og 100% af én båd. 

Det specifikke bådpladsnummer tildeles for en sæson ad gangen. 

 

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. 

 

Afvises en tildeling af plads, forbliver man på ventelisten og må afvente næste 

pladstildelingsprocedure. 

 

En bådplads skal tages i brug senest 8 mdr. efter tildeling af plads. Fartøjet skal til enhver tid være i 

sødygtig og sejlklar stand.  

 

Bådspladsleje opkræves i henhold til gældende regler for Havneafgifter. 

 

§2  

Bådejer, som har haft bådplads i en af kommunens havne i mindst en sæson, har fortrinsret til at 

forny bådpladsen i samme havn i den følgende sæson, såfremt bådejeren opfylder §1. 

 

§3 

Bådejere, som har haft bådplads i en af kommunens havne i mindst en sæson og som ikke ønsker at 

benytte denne i en periode, kan bevare adgangen til bådplads ved at benytte én af følgende to 

muligheder: 

 

a. Frafalde råderet over bådpladsen og blive skrevet op til fornyet tildeling af bådplads på en 

    særlig comebackliste, jf. stk. 2. 

b. Betale havneafgift for samme antal m2 som sidst tilmeldte fartøj blev udregnet til. Dette 

    indebærer, at pladsen reserveres, og at bådejeren i løbet af sæsonen kan tilmelde et fartøj 

    på ny, jf. § 4. Tilmeldes et nyt fartøj, skal der ske en regulering af den betalte afgift forholds- 

    mæssigt. Benyttes pladsen ikke fra begyndelsen af næstfølgende sæson, bortfalder ret- 

    ten til pladsen. 

 

Tildeling af bådplads fra comebacklisten går forud for ventelisten og sker pr. 1. april efter 

forudgående ansøgning herom senest 1. oktober året før. Er der ikke fremsat anmodning om fornyet 

tildeling af bådplads senest 1. oktober i tredje sæson, man står på listen, slettes man af denne. For 

optagelse på listen betales et årligt gebyr svarende til havneafgiften for 10 m2. Ved manglende 

betaling slettes man af listen. 

 

§4 

Ønsker en bådejer at anskaffe et andet fartøj, skal der ansøges skriftlig herom inden den 1. oktober. 

Havnens oplysningsskema skal vedlægges i udfyldt stand som bilag. Ansøgerne optages på en 

rokeringsliste og tildeles ny plads, når en sådan bliver ledig. Afhændes det hidtidige fartøj i 

venteperioden forholdes i overensstemmelse med § 3, 2. afsnit. 

 

 



3 

 

§5 

Beboere i kommunen, som indgiver skriftlig ansøgning om bådplads, opføres på venteliste. Der 

føres to ventelister – en for Skovshoved Havn og en for Hellerup Lystbådehavn. Ansøgeren skal 

oplyse, om ansøgeren ønsker at blive optaget på en eller begge ventelister. 

 

Opførelse på ventelisten er en personlig ret, som ikke kan overdrages. Der skal oplyses største 

længde og største bredde på det ønskede fartøj. 

 

Ved optagelse på ventelisten opkræves et engangsgebyr for hver liste man optages på. Der 

opkræves tillige et årligt gebyr for at stå optegnet på hver liste. Ved manglende betaling af det årlige 

ventelistegebyr slettes man af ventelisten. 

 

§6 

Senest 1. december året før forventet tildeling af bådplads vil ansøgeren modtage underretning 

herom. Ansøgeren skal senest 4 uger herefter give havnekontoret underretning om sin fortsatte 

interesse i at blive anvist en bådplads til den ansøgte bådtype og størrelse. I bekræftende fald skal 

havnens oplysningsskema opdateres og returneres til havnekontoret i udfyldt stand. 

Hvis ansøgeren afslår tilbud om bådplads, ændrer det ikke placeringen på ventelisten, men 

ansøgeren registreres som passiv på listen. Ansøgeren kan igen blive aktiv ved skriftlig henvendelse 

herom til havnekontoret. 

 

§7 

Når bådpladsen tages i brug, skal bådpladsindehaveren dokumentere sit ejerskab til mindst 50 % af 

det tilmeldte fartøj på fyldestgørende måde, f.eks. ved fremvisning af gældende købsfaktura eller 

skibsskøde/nationalitetsbevis (registreringspligtige skibe). Ligeledes skal det dokumenteres, at 

fartøjet som minimum er behørigt ansvarsforsikret. Pladslejeren og eventuelle medejere skal fremgå 

af bådens ansvarsforsikring. 

  

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes tilvejebringes og forevises havnefogeden ved udskiftning 

af fartøjet, ved ændringer i fartøjets ejerforhold og i øvrigt når havnefogeden anmoder herom. 

 

Fartøjet skal være forsynet med navn og hjemsted i en af Gentofte Kommunes havne samt 

pladsnummer mærkat.  

 

§8 

Retten til bådpladsen er personlig. 

 

Retten kan dog efter ansøgning følge fartøjet og tildeles personer der opfylder kravene i § 1 i 

tilfælde af: 

 

a. Overdragelse til ægtefælle. 

b. Arveovergang til livsarvinger. 

c. Overdragelse til anpartsejer, hvis partejerskabet er anmeldt til havnefogeden på et tids- 

    punkt, der sidestillet med ansøgere på ventelisten ville medføre et tilbud om båd- 

    plads. Dette forudsætter dog, at partnerskabet igennem hele perioden har været på halv- 

    partsbasis. 
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§9 

Bortset fra hvad der følger af det foregående, kan ingen ved køb af et fartøj, ved erhvervelse af en 

anpart, eller på nogen anden måde opnå fortrinsret til bådplads. 

 

§10 

Ved fraflytning fra Gentofte Kommune, bortfalder pladsen på ventelisten straks eller retten til en 

plads ved indeværende sejlsæsons udgang. 

 

Der kan af havnebestyrelsen efter ansøgning gives dispensation på op til 5 år herfor ved 

udstationering, uddannelse eller tilsvarende. 

 

§11 

I tidsrum, hvor bådejer ikke benytter den anviste bådplads, skal pladsens nummerskilt sættes på 

grøn, og hjemkomsttidspunktet anføres. Bådejeren skal afgive en fraværdsmelding til 

havnepersonalet, som sætter skiltet på rødt igen dagen inden hjemkomsten. Såfremt 

hjemkomsttidspunktet ændres skal bådejeren senest 24 timer før hjemkomst give meddelelse herom 

til havnekontoret. Havnen kan disponere over pladsen, når den ikke benyttes, men man påtager sig 

intet ansvar for evt. efterladte fortøjninger. 

 

§12 

Stk. 1 

Havnebestyrelsen kan, uanset foranstående bestemmelser, undlade at tildele eller forny en 

havneplads for en kommende sæson, såfremt det fartøj, der ønskes plads til, p.g.a. sin størrelse, 

konstruktion eller tilstand, efter havnebestyrelsens skøn gør det uegnet til tildeling af havneplads. 

 

Stk. 2 

Havnebestyrelsen kan med omgående virkning ophæve retten til brug af en tildelt plads, når 

bådejeren eller dennes gæster på havnen trods havnebestyrelsens påmindelse tilsidesætter sine 

pligter til at iagttage god skik og orden i havnen, eksempelvis når bådejeren eller dennes gæster ved 

stærk støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde er til 

ulempe for havnen eller dem, der lovligt færdes på denne, herunder når bådejerens og dennes 

gæsters adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af 

havnens miljø eller sundhedsmæssig risiko. Når havnebestyrelsen bringer retten til anvendelse af en 

bådplads til ophør efter nærværende bestemmelse, skal bådejeren straks fjerne sin båd fra havnen. 

Bådejeren skal betale leje indtil bådejeren kunne flytte med aftalt varsel. Bådejeren skal endvidere 

erstatte havnen ethvert tab, herunder omkostninger ved fjernelse af bådejerens båd og eventuelt 

udstyr fra havnen. 

 

§13 

Afgifter og gebyrer er fastsat i Havneafgifter for Gentofte Kommunes havne. Indskud for bådplads i 

Skovshoved Havn håndteres i henhold til de af Gentofte Kommune fastsatte regler. 

 

§14 

Havnebestyrelsen 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 

reglerne. 

 

§15 

Nærværende regler træder i kraft på datoen for Gentofte Kommunes godkendelse heraf. 


