
    

 

 

 

     

           
               

            
          

              
            

                
            

                 
            

          
            

              
         

             
               

               
        

 

     

                
            

                   
          

 

      

               
               

    

 

kommune 

20.08.2022 

Procedurer for optagning/søsætning af både: 

Der optages og søsættes både alle hverdage inden for tidsrummet mandag-torsdag 07.30-
15.30 (sidste kranløft er kl. 14.30) og fredag 07.30-12.00 (sidste kranløft er kl. 11.00). Der 
kan bestilles tid til optagning/søsætning ved henvendelse på havnekontoret eller pr. telefon 
inden for havnens åbningstid. Eller online via vores hjemmeside. 

I sommersæsonen juni, juli og august samt december, januar og februar optages og søsættes 
både som udgangspunkt kun tirsdag og torsdag. Akutte optagninger er naturligvis undtaget. 

Ved optagning beregnes 30 minutter pr. båd fra den hænger i stropperne til den næste båd 
hænger i stropperne. Tidsforbrug udover 30 minutter afregnes pr. påbegyndt time efter 
gældende takster. Vær meget gerne klar i god tid. I de fleste tilfælde passer det med at 
bådejeren har ca. 10-15 minutter til at Spule bunden med havnens højtryksrenser. 

Søsætningstidspunktet til foråret er medvirkende til, hvor båden placeres på 
vinteropbevaringspladsen. Havnens personale kan dog til enhver tid anvise den plads, de 
finder bedst for en maksimal udnyttelse af arealerne. Når asfaltpladserne er fyldt, vil de 
resterende både blive placeret efter forventet søsætningstidspunkt på gruspladserne. 

Bådpladslejere som er i restance ydes ingen service fra havnevæsenet i forbindelse med 
optagning/søsætning af både, før hele det skyldige beløb er betalt. Der ydes heller ikke andre 
ydelser som f.eks. bugsering og lignende, før hele det skyldige beløb er betalt. Hvis det 
skyldige beløb ikke betales, følges procedurer for restancer. 

Generelle procedurer for brug af kranen: 

Alle bådejere i Bogense Havn og Marina har to kranløft(en søsætning og en optagning) med i 
lejen. Ønskes yderligere kranløft opkræves bådejeren den fastsatte takst for dette. 

Hvis en bådejer ikke har brugt de 2 løft et år, kan disse ikke overføres til året efter. Ubrugte 
kranløft kan ligeledes heller ikke videregives til en anden bådejer. 

Procedurer for optagning og søsætning af mindre både: 

Bådejere som selv kan optage og søsætte deres båd har mulighed for at benytte slæbestedet. 
Slæbestedet kan benyttes frit to gange om året (en søsætning og en optagning), dette kan 
gøres døgnet rundt. 
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