Stativordning i Dragør Havn – tilmelding kan ske nu.
Vi er nu klar til at påbegynde implementeringen af stativordningen. Baggrunden for at vi indfører
stativordning er af hensyn til sikkerhed, miljø, pladsmangel og ryddelighed i ’bukkehullerne’ samt
ikke mindst for at tilbyde sejlerne nemmere forhold i forbindelse med vinteropbevaring. Yderligere
detaljer fremgår af referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2017.
Tilmelding
Skal ske ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, som afleveres på havnekontoret. Det er vigtigt, at
blanketten udfyldes læseligt og korrekt. Et eksempel på korrekt udfyldelse er sidst i denne skrivelse.
Tilmeldingsblanket er vedhæftet denne e-Boks meddelelse som separat dokument. Den vil også
være at finde på hjemmesiden snarest muligt. Og en papirversion kan udleveres på Havnekontoret.
Stativordningen er obligatorisk for alle der tildeles bådplads i Dragør Havn fra og med sæsonen
2018/2019, og gælder for både som vejer 1000 kg og op til 12 tons eller har en dybgang på 1 meter
eller derover. For både over 12 tons kan vi undersøge muligheder efter anmodning.
Udfasning af eksisterende stativer
Stativordningen indføres i tre faser med henblik på en gradvis udfasning af eksisterende stativer.
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.
Priser
Stativ for både op til 3 tons – kr. 650 pr. år.
Stativ for både op til 6 tons – kr. 875 pr. år.
Stativ for både op til 12 tons – kr. 1125 pr. år.
Ekstra støtteben for både op til 3 tons – kr. 250 pr. sæt pr. år.
Ekstra støtteben for både op til 6 tons – kr. 275 pr. sæt pr. år.
Ekstra støtteben for både op til 12 tons – kr. 350 pr. sæt pr. år.
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – kr. 150 pr. stk. pr. år.
Bundstøtter, motorbådsbukke er inkluderet i stativ.
Ovennævnte priser gælder for både med fast eller midlertidig plads i Dragør Havn i den pågældende
sæson.
Priser for stativer og tilbehør for både op til 18 tons kan blive fremskaffet efter anmodning.
Priser for gæster vil blive beregnet og annonceret senere.

På land med mast?
Følgende betingelser gælder:
1. Lejer bør selv tjekke hos eget forsikringsselskab, om dækning ved vinteropbevaring.
2. Alle fald spændes langt ud, så de ikke rører masten.
3. Alle sejl afmonteres.
4. Skjulte rullestorsejl i mast surres.
5. Læsejl og cockpittelte skal afmonteres.
6. Ekstra støtteben er obligatorisk for sejlbåde på land m/mast og motorbåde over 11 meter.
Om der skal to sæt støtteben på vil være efter stativ-leverandørens anbefalinger.
Kranløft og håndtering af båd i stativ
Endelig aftaler med de lokale vognmænd udestår på nuværende tidspunkt. Hensigten er, at
Havnekontoret forestår planlægning, bookning og afregning i forbindelse med optagning og
søsætning, idet koordinering af kran og stativhåndtering er essentiel for en sikker og effektiv proces.
Den forventede pris for kran og bådhåndtering forventes stadig at blive ca. kr. 625 for henholdsvis
optagning og søsætning, som oplyst tidligere.

