Skærpelse af regler for overvintring i vandet
Bestyrelsen for S/I Brøndby Havn har (på mødet i september 2013), vedtaget en tydeliggørelse, og
opstramning af de regler, som gælder for fartøjer som overvintrer i vandet i Brøndby Havn.
Baggrunden for disse opstramninger er det forløb havnen – og dermed dens brugere – har været ude for,
med forlis (og efterfølgende sagsanlæg mod havnen), af en båd som lå på sin plads (i vinteren 2011).
Hverken Havnen, eller dens øvrige brugere kan være tjent med, at risikere at pådrage sig store økonomiske
risici, for at enkelte brugere kan spare på forsikringer, som omfatter dækning af skader på egen båd.
Havnen vil, med virkning fra vinteren 2013/2014 forlange, at der i tillæg til de relevante punkter i Havne‐ og
Fartøjsreglementet, samt i Ordensreglementet (se nedenfor), også indføres følgende:
1. Alle både på udsatte pladser, dvs. primært P‐broen, samt H‐broens sydlige del, forhales til
nærmere anvist plads i inderhavnen.
Bådejerne skal selv aftale nærmere med Havnefogeden.
2. Alle både, som skal overvintre i vandet, skal have gyldig kasko forsikring i tillæg til den obligatoriske
ansvars forsikring.
3. Alle både, som skal overvintre i vandet, skal ubetinget have anlagt de foreskrevne vinter‐
fortøjninger, senest 15. november.

Uddrag fra Havne og fartøjsreglement – nye tiltag er indsat
4. Fortøjninger:
Fortøjning må kun finde sted mellem bro og pæle i de indrettede bådpladser. Fortøjningsfjedre skal
anvendes på alle fire fortøjninger. Fortøjning skal foretages forsvarligt, og minimum med materialer og
dimensioner i overensstemmelse med forsikringsselskabernes anvisninger.
Enhver anvendelse af bundfortøjning (ankre, betonklodser og lignende) er forbudt inden for havneområdet.
Ethvert fartøj, der henligger i vandet i perioden 16.11 – 31.3, skal forsynes med ekstra fortøjninger, således
at båden er fastgjort med mindst 8 fortøjninger. Fortøjningerne skal fastgøres til separate punkter.
20. Forsikring:
Alle fartøjer, der anbringes på Havnens område – på land såvel som i vandet – skal være ansvarsforsikrede.
Øvrige af Havnen godkendte aktiviteter, projekter og erhvervsvirksomheder skal på samme måde
dokumenterer, at de er behørigt forsikrede og kan påtage sig ansvar for eventuelle miljø og andre
driftsmæssige skader, som de måtte forvolde på Havnens områder på kort og lang sigt.
Fornyelse af forsikringen skal uopfordret fremvises på havnekontoret inden 1/7.
Manglende efterlevelse betragtes som misligholdelse af kontrakten.
Tilføjelse: Alle fartøjer, der overvintrer i vandet – skal udover ansvarsforsikring også være omfattet af en
kasko forsikring.
21. Overvintring i vandet:
Enhver fartøjsejer, der ønsker at have sit fartøj liggende i vandet i perioden 16.11 – 31.3, skal meddele
dette til havnekontoret.
Fartøjet skal være ekstra fortøjet samt have gyldig vinterforsikring, der dækker eventuelle skader på
havneanlæg og andre både.
Tilføjelse: Som gyldig vinterforsikring kræves såvel ansvarsforsikring som kasko forsikring, dækkende
fartøjet den relevante periode..

Skærpelse af regler for overvintring i vandet
26. Ansvar:
Ethvert ansvar for skader på eget eller andre fartøjer, havneanlæg og Havnens materiel påhviler alene
fartøjsejerne.

Uddrag fra Ordensreglement
5 d.

En fartøjsejer er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab eller
fartøj, anretter på havneværkerne, havnens ejendele eller andre fartøjer. Skader på
havneværker og fartøjer skal straks meddeles til havnefogeden.

e.

Alle fartøjer, der anbringes på havnens område ‐ på land såvel som i vandet – skal være
ansvarsforsikrede.
Tilføjelse: Alle fartøjer, der overvintrer i vandet – skal udover ansvarsforsikring også være
omfattet af en kasko forsikring.

f.

Enhver fartøjsejer, der ønsker at have sit fartøj liggende i vandet uden for perioden 1.april ‐
15. november, skal meddele dette til havnekontoret. Fartøjet skal være ekstra fortøjet samt
have gyldig vinterforsikring, der dækker eventuelle skader på havneanlæg og andre både.
Tilføjelse: Som gyldig vinterforsikring kræves såvel ansvarsforsikring som kasko forsikring,
dækkende den relevante periode..
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