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Velkommen til Skagen Lystbådehavn
POS. 57° 43,0´N - 10° 35,5´Ø

Havnekontorets åbningstider er dagligt fra kl. 8.00 – 20.00 i højsæ-
sonen. I for- og eftersæson veksler tiderne, se opslag på kontoret.

Afgift pr. døgn (kl. 16.00 til 16.00) i perioden 
1. april til 30. september:
Lystbåde 0 - 34 fod:   220,00 DKK
Lystbåde 35 - 50 fod:   300,00 DKK
Lystbåde på 51 - 65 fod:          450,00 DKK
Katamaraner og trimaraner 0 – 34 fod: 300,00 DKK
Katamaraner og trimaraner 35 - 50 fod: 450,00 DKK 
Skonnerter, skoleskibe og lignende: 680,00 DKK 
+ pr. påbegyndt 5 meter:   200,00 DKK

Ved ankomst skal havneafgiften købes i automaten som er placeret 
på servicebygningen ved havnekontoret. Stagemærket skal placeres 
synligt i fartøjets stævn.

Betaling af en bådafgift giver ret til forbrug af el fra et max 220 w. 
stik til den pågældende båd i den periode havneafgiften gælder. 
Yderligere strømforsyning skal afregnes med havnekontoret til en 
pris af 4,00 DKK /Pr . kWh.

Toiletter og brusebad er placeret i servicebygningen på pier 1. 
Toiletterne er til fri afbenyttelse, man skal blot indtaste koden fra 
den indkøbte  billet. Brusebad koster 10 kr. for 5 minutter, og koden 
hertil indkøbes samme sted som betaling af havneafgiften.  

Vaskemaskiner og tørretumblere findes både i stueetagen (beta-
lingskort) og på 1. sal (møntbetaling) i servicebygningen. 

Havneopsynet er myndighed på havnens område. Enhver, der 
opholder sig på havnens område, har pligt til at rette sig efter 
havne opsynets anvisninger. Efterkommes et påbud fra havneop-
synet ikke, kan havneopsynet lade fartøjet forhale for ejers regning 
og risiko. Ankring i lystbådehavnen er altid på eget ansvar. 

Af hensyn til brandfare er al brug af grill forbudt, undtagen på den 
dertil indrettede grillplads på pier 1. Af sikkerhedsmæssige årsager 
er sejlads med gummi/småbåde i bassinerne ikke tilladt.

Gæstesejlere skal udvise hensyn overfor andre gæster i havnen - 
der skal være roligt døgnet rundt, og fra kl. 22.00 - 07.00 skal der 
være stille. Høj musik samt støj ende eller anden generende adfærd, 
accepteres ikke. Det indskærpes, at havneopsynets henvisninger/
påbud skal følges og overtræd else af denne bestemmelse vil med-
føre bortvisning fra havnen. Bortvisning vil typisk være for resten af 
sæsonen. Ved bortvisning refunderes betalt havneafgift ikke. 

Restauranter på havnen kan søge om dispensation ift. tidspunktet 
for ro på havnen (op til 10 dage) - hvis denne dispensation gives 
gælder den også for gæstesejlerne. 
Mere information vedr. dispensation kan findes her: 
https://frederikshavn.dk/borger/bolig-og-byggeri/naboer/dispen-
sationer-til-udendors-musikstoj-i-skagen/

Vi ønsker alle et behageligt ophold i Skagen.

Venlig hilsen
Skagen Lystbådehavn
Telefon: +45 23 20 09 41
E-mail: lystbaadehavn@frederikshavn.dk


