REGLEMENT
for

ordens overholdelse på Hirtshals Havn
___________
Havnens
område.

Det til havnen hørende søområde er begrænset af de dækkende værker samt en linie
mellem de to molefyr (Fl.R.5s og Fl.G.3s) på ydermolernes hoveder.
Havnen består af et forhavnsbassin, et vestbassin, tre mellembassiner og to østbassiner.
Bestyrelsen for Hirtshals Havn har pr. 13. september 2004 stadfæstet følgende reglement.
Reglementet er i henhold til § 15 i lov nr. 326 af den 28. maj 1999, Lov om havne,
godkendt af Transport og Energiministeriet ved Kystdirektoratet den 26. april 2006.

Regler for
sejlads

For sejladsen inden for havnens område gælder de til enhver tid udfærdigede særlige regler
for sejlads m.m. i visse danske farvande, for tiden Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779
af 18. august 2000, idet reglen i §§ 11 og 13 stk. 2 anvendes så udgående skib skal vente.
Inden for tværmolen må hastigheden maksimalt udgøre 3 knob.

Ordensbe- For overholdelse af orden gælder det i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1146 af 25.
stemmelser november 2004, omhandlede bilag til ”standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne”.
1. Hjemmehørende fartøjer, der ikke anvendes til erhvervsformål, herunder lystfartøjer
og fartøjer for bierhvervsfiskere, må udelukkende henligge ved broerne i bådehavnen,
og kun efter aftale med Hirtshals Bådeklub. Bådehavnen ligger ved forhavnen. Der er
for ordensoverholdelse mv. i bådehavnen udarbejdet et særskilt reglement.
Bådehavnen forvaltes af Hirtshals Bådeklub iht. aftale med Hirtshals Havn, og den
daglige drift varetages af en af Hirtshals Bådeklub udpeget havnefoged.
2. Ikke-hjemmehørende fartøjer, der ikke anvendes til erhvervsformål, herunder
lystfartøjer og fartøjer for bierhvervsfiskere, må kun anløbe Hirtshals Havn med
havnevagtens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
Havnevagten vil for det enkelte anløb fastsætte liggepladsen og den maksimale
liggetid i havnen.
3. Levering af brændstof fra tankvogn til fartøjer i havnen må kun finde sted ved kajer,
der anvises af havnevagten.
Nærværende reglement træder i kraft den 1. juni 2006.

Samtidig ophæves det af ministeriet for offentlige arbejder pr. den 2. august 1984
stadfæstede ”Reglement for ordens overholdelse i Hirtshals Havn”.
Opmærksomheden henledes på ”Bekendtgørelse om søvejs regler” – regel 9 stk. b: ”Et
skib under 20 m i længde eller et sejlskib må ikke vanskeliggøre passagen for et skib,
som kun kan sejle sikkert i et snævert løb eller farvand”
Ligeledes henledes opmærksomheden på, at fartøjerne kan kontakte Hirtshals Havn på
VHF kanal 16.
Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28.
maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003 om ændring af
lov om havne m.v., er i henhold til §5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december
1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 11. maj 2006 til ikrafttræden den 1. juni
2006.

