Dragør Kommune

Dragør Havn
Havnekontoret
Gamle Havn 2, 2791 Dragør Telefon
3289 1570
E-mail: havn@dragoer.dk
Kontortider - Se havnens hjemmeside
www.dragoerhavn.dk

Ansøgning om havneplads i Dragør Havn
Jeg ansøger herved om havneplads i Dragør Havn og erklærer samtidig, at jeg er
tilmeldt folkeregisteret som fastboende på den nedenfor anførte adresse:
1. Fornavn

Aktiv ansøgning

CPR nr.

(Forbeholdt Havnen)

2. Efternavn

PØ

3. Adresse

AG

4. Postnummer

5.Postdistrikt

6a Tlf privat

Adm. nr.

6b Tlf. mobil

VL-reg.

6c e-mail adresse

7. Jeg ønsker plads i :
(sæt evt. flere kryds)

Passiv ansøgning

Fast tild. brevdato

Gl. Havn

Ny Havn

Jolle Havn

Den ansøgte plads skal benyttes til en båd med følgende data (i meter):
8a Største bredde

9b Skrogfarve

8b Største længde

9a Bådtype

8c Største dybgang

9c Bådnavn

Fast tild. #:

GU

10. Såfremt jeg i første omgang ikke får tildelt fast plads, er jeg interesseret i en midlertidig plads så hurtigt som muligt. Jeg er indforstået med at
denne pladstildeling sker for ét år ad gangen og ikke nødvendigvis medfører at jeg får plads det efterfølgende år. (sæt X)

11. Dato

Gebyr indbetalt til Nordea bankkonto reg. nr. 2191 konto nr. 0743 946 065.
Gebyr indbetalt på MobilePay 49519 eller kontant på Havnekontoret.

VIGTIGT! Optagelse på ventelisten sker med virkning fra den dato hvor indmeldelsesgebyret betales. Gebyret dækker optagelse på
venteliste samt indeværende og følgende sæson (1. april til 31. marts). For følgende sæsoner opkræves et årligt ventelistegebyr.
Information om gebyrers størrelse fremgår af havnens hjemmeside. Ved manglende betaling slettes man på ventelisten. Venligst
bemærk de nærmere regler for tildeling af havneplads nedenfor.

Bestemmelser for tildeling af havneplads i Dragør Havn
- fremgår af ”Særlige Bestemmelser for lystfartøjer m.m. i Dragør Havn”, som kan findes på havnens hjemmeside.
Ved tildeling af fast bådplads et sted i havnen slettes man af ventelisten uanset der måtte være anført flere ønsker under ansøgningens pkt. 7.
Såfremt der senere ønskes en anden havneplads, skal der udfærdiges en rokeringsansøgning.
I Jollehavnen (omkring Dragør Fort) må ikke anbringes fartøjer, hvis mål er større end følgende: bredde: 2,2 m., længde: 5,5 m., dybgang: 0,6 m.
Øverst på ansøgningen noteres om ansøgningen skal være ”passiv” eller ”aktiv”. Begge typer optjener anciennitet, men havnepladser
bliver kun tilbudt aktive ansøgere.
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