
NYTTIG INFO SKAGEN LYSTBÅDEHAVN
Gældende 2023

Priser pr. døgn

I perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023
Du betaler for leje af bådplads pr. døgn (kl. 16.00-16.00) inkl. el og vand.
                                        

Længde Pris/kr. Ekstra pris/kr.

Lystbåde 0-34 fod 230,-

Lystbåde mellem 35-50 fod 320,-

Katamaraner og trimaraner 
mellem 0-34 fod

320,-

Katamaraner og trimaraner 
mellem 35-50 fod

470,-

Lystbåde mellem 51-65 fod 470,-

Lystbåde mellem 66-81 fod 680,- +210,- pr. påbegyndt 5 m

Rabat ved køb af 7 dage
Du får automatisk én dag gratis, hvis du samlet betaler for 
7 dage i automaten.

Månedsleje
Du kan fra oktober til april leje en bådplads for en længere  periode.

Priser på andre services
Brusebad: 25,- kr. for 5 minutter - Kode til brusebad, købes i billetautomaten 
Vaskemaskine: 40,- kr. pr. vask
Tørretumbler: 1,- kr. pr. minut
Adapter til strømudtag: 25,- kr. i leje + depositum på 275,- kr.

El tilslutning med 13 ampere
Betaling af en bådafgift giver ret til forbrug af el fra et maks. 220V stik til den 
pågældende båd i den periode havneafgiften gælder.

Yderligere strømforsyning skal afregnes med havnekontoret til dagspris.

Generelle regler og etikette

Havneopsynet er myndighed på havnens område. Enhver der  opholder sig på 
havnens område, har pligt til at rette sig efter  havneopsynets anvisninger. Ef-
terkommes et påbud fra havneopsynet ikke, kan havneopsynet lade fartøjet 
forhale for ejers regning og risiko og evt. bortvise det pågældende fartøj.

Gæstesejlere skal udvise hensyn overfor andre gæster i havnen.   
Høj musik, støjende eller anden generende adfærd accepteres ikke. Efter kl. 
22.00 skal der være ro. Det indskærpes, at havneopsynets henvisninger/påbud 
skal følges og overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre bortvisning fra 
havnen. Bortvisning vil typisk være for resten af sæsonen. Ved bortvisning re-
funderes betalt  havneafgift ikke.

• Gæstende fartøjer skal senest en time efter ankomst købe billetten i auto-
maten, som er placeret på servicebygningen. Klistermærket skal placeres 
synligt i fartøjets stævn.

• Af brandhensyn må brændstofpåfyldning kun ske ved tankanlægget yderst 
på Pier 1. Brug af åben ild eller grill ombord på fartøjer eller på havneare-
alerne er forbudt. Der henvises til grill-pladsen ved havnekontoret.

• Spildolie og lignende skal afleveres i miljøstationen. Her findes også 
pumpestation til tømning af toilettanke.

• Hvis fartøjet forlades ubemandet i længere tid, skal tilsyn med fartøjet og 
betaling af havnepenge aftales på havnekontoret.

• Alle fartøjer er pligtige til at anvende fortøjninger og fendere, der er til-
passet fartøjets størrelse.

• Fartøjer må ikke fastholdes med ankre og/eller trosser, der helt eller del-
vist spærrer de skitserede ”sejlrender”.

• Sejlads inden for havnens område skal foregå med lav hastighed og med 
behørig hensyn til øvrige gæster i havnen.

• Henkastning af affald af enhver art er forbudt i såvel bassiner på havnea-
realet. Der henvises til havnens affaldsstationer.

• Al sejlads med joller og gummibåde er forbudt.

Praktisk/Practical/Practische information:

Phone
Hjælp/Help/Hilfe 112
Læge/Doctor/Arzt    16-08 70 15 03 00
Dyrlæge/Vet/Tierarzt 98 44 64 00
SOK 89 43 30 99
Skagen Havn/Harbour/Hafen 98 44 13 46
Dantaxa 48 48 48 48
Apotek/Pharmacy/Apotheke 98 44 17 58
Frederikshavn Kommune 98 45 50 00
Havnevagten 98 44 13 46
Skagen Lystbådehavn 23 20 09 41
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Billetautomat

Betaling før kl. 07.00 gælder til samme dag kl. 16.00

Betaling efter kl. 07.00 gælder til følgende dag(e)

Der skal være betalt til næste dag(e) senest kl. 16.00

Payment before 7am is valid until 4pm same day

Payment after 7am is valid until 4pm the following day(s)

Payment for next day(s) no later than 4pm

Zahlung vor 7 Uhr ist gültig bis 16 Uhr am selben Tag

Zahlung nach 7 Uhr ist gültig bis 16 Uhr am nächsten Tag

Zahlung spätestens um 16 Uhr


