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Procedure for tildeling og ændring af bådpladser i Bogense Havn og Marina: 

Havnevæsenet administrerer udlejningen af bådpladser i Bogense Havn og Marina ud fra 

lejekontraktens bestemmelser samt Havneregulativet for Bogense Havn og Marina. 

Registrering af lejekontrakter: 

Ved indgåelse af en lejekontrakt fremsendes kontrakten til lejerens godkendelse sammen med 

havneregulativ og en kopi af kontrakten. 

Lejeaftalen registreres i havnevæsenets administrationsprogram CompuMarina. 

Opsigelse og ændringer af lejekontrakten: 

Opsigelse og ændringer af lejekontrakten kan af lejer foregå med 30 dages varsel til 1. juli og 

1. januar. Havnevæsnet kan opsige lejekontrakten ved misligholdelse jf. lejekontaktens 

bestemmelser. 

Kriterier for tildeling af bådpladser: 

Ledige bådpladser tildeles som udgangspunkt ud fra bådens længde, bredde og dybdegang, 

hvor pladsen tilstræbes at være min. 1 m. længere og 20 cm. bredere end båden.  

Såfremt der ikke kan anvises en bådplads i den optimale størrelse, set i forhold til bådens 

størrelse, så tilbydes i første omgang, hvis muligt en ”for stor plads”, hvor efter lejeren kan 

blive registreret på rokeringslisten med ønske en om mindre plads, når det er muligt. Lejeren 

betaler uanset bådstørrelse taksten for den plads pgl. ligger på. 

Der ses 2 gange årligt (1. juli og 1. januar) på mulige ændringer og flytning af bådene ud fra 

rokeringsliste, venteliste og bådenes størrelser, således der altid sikres den optimale 

udnyttelse af pladserne. 

Hvis det bliver nødvendigt, fra havnevæsenets side at flytte en båd foregår det efter aftale 

med lejeren ud fra lejekontraktens bestemmelser.   

Hvis der findes en venteliste på den pågældende størrelse plads, tildeles pladserne i følgende 

rækkefølge: 

Nuværende lejer i Bogense Havn og Marina som ønsker ny plads på grund af ændret størrelse 

på båden.(Ud fra dato registreret på rokeringsliste) 

Borgere med bopæl i Nordfyns Kommune 

Opskrivningsdato på evt. venteliste 

Nye kunder uden forbehold for bopæls adresse. 

Evt. venteliste og rokeringsliste er tilgængelig på kommunens hjemmeside. 
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Pladsskifte: 

Når en bådejer ønsker, at flytte til en anden plads, udfyldes seddel om pladsskifte. 

Der kan kun flyttes plads pr. 1. januar eller 1. juli! 

Det registreres i system at en båd pr. 1. januar eller 1. juli er flyttet til den nye plads. Er den 

nye plads ledig kan båden efter aftale med havnevæsenet flyttes før den dato, hvor der er 

oprettet kontrakt fra. 

 

Hvis en bådejer med en båd i Bogense Havn og Marina ønsker, den plads der er flyttet fra, kan 

vedkommende først få denne plads fra den dato, hvor den er ledig, 1. januar eller 1. juli.  

bådejeren kan efter aftale med den bådejer, der har kontrakt på pladsen aftale at 

vedkommende ligger på pladsen, hvis bådejeren der har kontrakt på pladsen er flyttet til den 

nye plads. De skal dog være forberedt på, at de kan blive bedt om at flytte til de pladser, som 

de har kontrakt på, hvis det bliver nødvendigt.  

Hvis en ny bådejer i havnen ønsker, den plads der er flyttet fra, kan vedkommende ligeledes 

først få denne plads fra den dato, hvor den er ledig, 1. januar eller 1. juni. Indtil denne dato 

tildeles bådejeren en anden plads. Den plads som vedkommende bliver tildelt midlertidigt skal 

passe til målene på båden, så båden fysisk kan ligge på denne plads. Er der ingen pladser 

ledige som stemmer overens med bådens mål, findes en plads hvor båden kan være rent 

fysisk. Lejeren betaler uanset bådstørrelse taksten for den plads pgl. benytter/ har kontrakt på 

til den ønskede plads bliver ledig. 

Ændring af helårs- til sommerplads: 

Hvis en bådejer i løbet af efteråret ønsker, at ændre sin kontrakt fra en helårskontrakt til en 

sommerkontrakt. Skal bådejeren opsige sin plads senest den 1. december og fjerne båden fra 

havnens område inden 31. december det pågældende år.  

En Sommerplads i Bogense Havn og Marina løber fra 1. maj til 30. september. Sommerpladser 

tildeles år for år, og man kan først efter 15. marts få endelig besked om hvor årets 

sommerplads tildeles. Er bådejerens tidligere plads stadig ledig på det tidspunkt, hvor det 

meddeles havnekontoret at vedkommende ønsker en sommerplads, kan denne tildeles, ellers 

henvises til en anden tilsvarende plads, som passer til bådens mål. 

 

 

 

 


