Januar 2018
Stativordningen omfatter både, som opfylder mindst et af følgende kriterier:
Vægt:
Dybgang:

1.000 kg og derover op til 12 tons.
1 meter og derover.

Andre både kan tilmeldes ordningen på frivillig basis og efter individuel vurdering af behov og
muligheder.
Det er frivilligt, om man vil tilmelde sig ordningen. Dog er det et krav, hvis man vil have sin båd på
land, at éns stativ ikke er af en type som udfases på havnen jf. planen nedenfor. Det er ligeledes et
krav, at man benytter stativordningen, hvis man ønsker at båden står på land med mast.
Stativ-ordningen indføres i tre faser:
Fase 1 – Både på land i perioden 1. oktober 2018 til 31. maj 2019
Obligatorisk for alle nye pladslejere pr. 1. april 2018.
Både på land må ikke stå i bukke eller stativer af træ.
Fase 2 – Både på land i perioden 1. oktober 2019 til 31. maj 2020
Både på land må ikke stå på bådvogne på hjul.
Både på land må ikke stå med løse bukke og klodser.
Både på land må ikke stå i stativer med vandrørskryds.
Fase 3 – Både på land i perioden 1. oktober 2020 til 31. maj 2021
Både på land må ikke stå i stativer uden integreret støtte til køl.
Forventede priser for leje af stativ:
For både op til 3 tons – kr. 685 pr. år.
For både op til 6 tons – kr. 875 pr. år.
For både op til 12 tons – kr. 1125 pr. år.
Forventede priser for leje af tilbehør:
Ekstra støtteben for både op til 6 tons – kr. 315 pr. sæt pr. år.
Ekstra støtteben for både op til 12 tons – kr. 375 pr. sæt pr. år.
Motorbådsbukke (2 stk.) – kr. 315 pr. sæt pr. år.
Ekstra støtteben er obligatorisk til sejlbåde m/mast og motorbåde over 11 meter.
N.B.: Ovennævnte er forventede priser baseret på vores pilotprojekt i 2017/2018. De endelige
priser afhænger af den reelle anskaffelsespris for stativer m.m.
Kranløft i forbindelse med optagning og søsætning af både i standardstativer vil blive koordineret
af havnens personale, da dette hænger nøje sammen håndtering og transport af stativer med
både på vinterpladsen. Den forventede pris for kranløft og bådhåndtering vil være ca. kr. 625 pr.
gang ved henholdsvis optagning og søsætning.

