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Husbåds vedtægter 

Disse husbåds vedtægter gælder forud for havnes øvrige standard vedtægter og havnereglement. Ændringer i 

vedtægterne og regler kan ske med rimelighed eller ved lovkrav og husbådsejeren skal til enhver tid acceptere og 

indrette sig efter sådanne ændringer. Havnens øvrige vedtægter og havnereglementet er udfyldende i det omfang, at 

husbåds vedtægterne ikke regulerer enkelte forhold.  

 

1. Enhver husbåd skal godkendes af havnens ledelse, der er berettiget til at afvise husbåden såfremt den ikke 

lever op til havnens bestemmelser og vedtægter, bl.a. ift.: 

Alder, generel stand, farver og design, samt form og højde.  

 

2. Husbådens højde må ikke overstige 4,5 meter, medmindre der indhentes tilladelse fra havnens ledelse og fra 

Kystdirektoratet. Enhver omkostning ifm. ansøgninger og tilladelser betales af husbådsejeren.  

 

3. Ejeren af husbåden er ansvarlig for at fremvise relevante og behørige godkendelser af husbåden, enten som 

fartøj eller som permanent beliggende husbåd godkendt af den lokale kommune. 

 

4. Husbåden skal forankres behørigt og sikkert efter havnens anvisninger. Det er ligeledes husbådsejerens ansvar 

at sikre forsvarlige/godkendte adgangsforhold til husbåden. Omkostningerne hertil påhviler husbådsejeren. 

 

5. Husbåden skal være behørigt forsikret og havnens ledelse er berettiget til afkræve dokumentation herfor. 

 

6. Såfremt husbådens skrog er af typen der (teoretisk) kan bordfyldes og synke, er havnens ledelse berettiget til 

at opkræve et passende depositum, der kan dække en hævning af husbåden/fartøjet og bortskaffelse mv. 

Depositummet er fastsat til kr. 100.000. I det omfang at husbåden flyttes/sejles fra havnen er ejeren berettiget 

til at få hele sit depositum returneret, dog med fradrag af enhver skyld til havnen. 

 

7. Tilslutning til offentlig forsyningsnet, el, vand og kloak skal ske jf. lovregler og installationerne skal være 

behørigt frostsikret. Det må ikke være fysisk muligt at udlede nogen form for spildevand i havnen. Udgiften og 

evt. vedligeholdelse afholdes af husbådsejeren.  

 

8. Ejeren er forpligtet til at vedligeholde husbåden i tilstrækkelig omfang, således at den altid fremstår sikker og 

præsentabel. Husbåden skal endvidere altid fremstå ryddet/rengjort og der må ikke på eller omkring husbåden 

opbevares effekter der ikke er en naturlig forekomst ifm. husbåden. Som eks. vil det være naturligt med cykler, 

bord og stole, planter/grønt. Som eks. på ikke tilladte effekter kan nævnes affaldsbunker, byggematerialer, 

dæk og lign. 

 

9. Husbåden må kun fremstår/males i farver der er godkendt af havnens ledelse. 

 

10. Enhver ombygning eller renovering inkl. tidsplan skal godkendes af havnens ledelse førend at arbejdet 

påbegyndes. Arbejdet må ikke være til unødig gene for havnens øvrige brugere.  

 

11. Husbådsejeren bekræfter ved denne aftales indgåelse, at være indforstået med de støj, lugt, støv forhold samt 

færdsel der normalt eksistere på en marina og fraskriver sig enhver klage desangående. Der henvises i øvrigt til 

havnens ordensreglement. 

 

12. Havnen tillader maksimalt 2 permanente biler pr. husbåd, dog ex gæste biler. 

Havnen er berettiget til at benytte p-pladser der ikke anvendes. 

P-pladserne anvises af havnens ledelse.  

 

13. Betalinger (momsfri eller inkl. moms): 

 

Ved indgåelse af aftale om bådpladsleje betales der et indskud på  kr.   60.000 
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Den årlige bådpladsleje beregnes pr. løbende meter kajplads (bredde) med kr.      4.500 

og betales månedsvis. Eks. 15 m kajplads koster kr. 67.500 om året/kr. 5.625 om md. 

 

Herudover betales der månedlige fællesudgifter, der afregnes med kr.      1.500 

 

Fællesudgifterne dækker bl.a. havnens generelle vedligeholdelse, renovation og snerydning, mv. Forbrugs-

afgifter på el, vand og kloak afregnes efter leverandørens sædvanlige takster – sidestillet med bolig på land (ex 

evt. ekstraudgifter for havnen) 

 

Bådpladsleje og fællesudgifter reguleres efter nettoprisindekset jf. Danmarks Statistik. 

 

Betalingsfrist er aftalt til 5 dage fra underskrift. Husbådsejeren er pligtigt til at tilmelde alle løbende betalinger 

til betalingsservice. 

 

I det omfang af havnens bestemmelser foreskriver obligatorisk klubmedlemsskab for lystbådsejerne i havnen, 

er dette medlemskab ligeledes obligatorisk for husbådsejeren. 

 

Den specifikke bådplads er beskrevet på separat dokument.  

 

14. Opsigelse ved lejet bådplads 

Denne lejeaftale er uopsigelig fra havnens side i 30 år. Herefter kan aftalen opsiges med 1 års varsel, 

medmindre andet aftales (fx ny længere lejeperiode).  

Fra husbådsejerens side kan aftalen opsiges med 1 år, dog tidligst efter 5 år. 

 

I det omfang at husbådsejeren har forbrudt sig i væsentligt omfang imod denne aftale, herunder klubbens 

øvrige vedtægter og havnereglementet, er havnens ledelse berettiget til at opsige lejeaftalen med en frist på 3 

måneder. Den nærmere procedure ifm. exit, tilbageholdelsesret sker iht. havnens øvrige vedtægter, der 

ligeledes er gældende for lystbådene og disses ejere.  

 

15. I det omfang at husbåden får ny ejer, er den nye ejer berettiget og forpligtet til at indtræde i denne aftale. Ny 

ejer skal godkendes af havnen – Evt. afvisning skal være velfunderet og årsagen må ikke være af 

bagatellignende karakter.  

 

16. Denne aftale er betinget af, at såvel havn som husbådsejer opnår alle relevante tilladelser.  

 

17. Underskrifter 

Husbådsejeren bekræfter at være myndig, underskriftsberettiget og indforstået med de i nærværende Husbåds 

vedtægters beskrevne vilkår, og at aftaler som ikke er påført nærværende aftale er ugyldige, og at have modtaget 

genpart af denne. 

Dato og sted:  Dato og sted:  

 

 

 

______________________ _______________________________ 

Husbådsejer Marina Selskabsadresse 

 Nyhavn 2 Projektselskabet Nyhavn 2 ApS 

 Havnegade 4 Bøgegårdsvej 31 

 5500 Middelfart 5471 Søndersø 

 T: 2944 5356 


