Reglement og takster
for
Horsens Lystbådehavn
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Reglementet gælder for lystbåde med fast liggeplads i Horsens Lystbådehavn.
Lystbåde kan, for så vidt liggeplads haves, få anvist liggeplads af havnefogeden.
Forespørgsel om fast liggeplads rettes til havnefogeden.
Ejeren af en båd, til hvilken der anmodes om fast liggeplads, skal til havnefogeden opgive bådens navn, art
og størrelse.
Ejeren skal endvidere opgive navn, personnummer/SE-nummer samt adresse og telefonnummer.
Alle både med fast liggeplads skal bære klubstander og pladsnummermærkat.
Liggepladsafgiften gælder for et år ad gangen fra den 1. marts til den 28. februar.
Afgiften skal betales, før en tildelt liggeplads tages i brug, dog senest den 1. marts.
Betales der ikke rettidigt, bortfalder tilsagnet om liggeplads, og kan af Horsens Lystbådehavn udlejes til
anden side.
Ved for sen betaling skal der betales rente som udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at
regne, jf. § 3 i Lov nr. 66 af 21. januar 2010 om gebyrer og morarente vedrørende visse ydelser, der
opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden
Restancer vedrørende betaling for liggeplads kan inddrives ved udlæg jf. Lov om udpantning og om udlæg
uden grundlag af dom eller forlig (Lov nr. 36 af 29. marts 1873 jf. Lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november
1986).
Hvis en bådejer fortsat har sin båd liggende indenfor lystbådehavnens arealer, og den årlige leje ikke er
betalt til tiden, vil båden blive beslaglagt eller fjernet af havnefogeden og bragt til opbevaring for ejerens
regning.
Sidste frist for afmelding af en liggeplads er 1. februar. Hvis afmelding ikke har fundet sted rettidigt, er
pladslejen for den kommende sæson forfalden.
Den årlige afgift for fast liggeplads i Lystbådehavnen fastsættes af Horsens Byråd for et år ad gangen.
For fartøjer, der ikke er hjemmehørende i Horsens Lystbådehavn (gæster), betales der afgift i henhold til
kommunens taksblad, der ligeledes fastsættes af Horsens Byråd for et år ad gangen.
Liggepladsafgiften er en pris pr. m² beregnet på grundlag af liggepladsens vandareal.
Det kan gives rabat til første års fartøjer, hvis de placeres på en plads der er væsentligt større end bådens
behov. Hvis det de efterfølgende år ønskes at have samme eller tilsvarende plads betales der fuld
liggepladsafgift.
På sigt vil taksten kunne ændres således det afhænger af den enkeltes båds størrelse – dette vil fremgå af
det gældende takstblad.
Pladsnummermærkater skal afhentes på havnekontoret.
På de til Horsens Lystbådehavn tilhørende vinteropbevaringspladser kan lejere af faste liggepladser henstille
deres båd, i den udstrækning der er plads. Betaling herfor er indregnet i afgiften for liggepladsen. Der gives
ingen rabat på liggepladsafgiften, i tilfælde hvor der ikke er plads eller hvis man fravælger brug af
vinteropbevaringsplads.
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Bådejere der ønsker en vinteropbevaringsplads skal være medlem i en af de nævnte anerkendte
søsportsklubber som er repræsenteret i ”Samarbejdsudvalget ved Horsens Lystbådehavn”, idet at det er
søsportsklubberne der stiller pladsmand til de enkelte vinterpladsområder til rådighed:
Horsens Sejlklub
Horsens Bådeklub
Horsens Motorbådsklub
Horsens Fiskerihavns Forening
Horsens Lystbådehavns Bådelaug
Placering af båden skal ske ifølge aftale med pladsmanden for det enkelte område, i tvivlstilfælde kontaktes
havnefogeden.
Ved benyttelse af vinteropbevaringspladserne skal ordensreglementet overholdes.
Servicebygningen på Lystbådehavnen er til brugernes disposition, adgang til bygningen opnås via nøglekort,
som kan erhverves i automaten ved servicebygningen.
Fastliggere, dvs. familier, hvis bopæl er en båd i Horsens Lystbådehavn, skal betale en årlig renovationsafgift
svarende til renovationsafgiften for ejendomme med 2 eller flere husstande, som er fastsat i de for Horsens
Kommune gældende takster. Renovationsafgiften opkræves særskilt.
Familier med bopæl i en båd i Horsens Lystbådehavn betaler for elforbrug via el-tavlerne på de enkelte
broer.
Nærværende reglement, der afløser »Reglement og takster for Horsens Lystbådehavn af 26. marts 2002, og
træder i kraft den 24. november 2015.
Således vedtaget af Horsens Byråd den 24. november 2015.
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