Betingelser for brugere af vinterpladser i Svendborg
Kommunes Havne
Svendborg Kommune har vinteropbevaringspladser i Rantzausminde, på Brydevej samt i
Lundeborg. Nedenfor anførte retningslinjer er gældende på vinterpladserne:
Opstilling af fartøjer på vinterpladser samt benyttelse af masteskur skal ske ifølge
havnemyndighedens anvisninger. Der kan laves lokale aftaler i de respektive havne. Der fyldes
op efter ”først til mølle” princippet under hensyntagen til størrelsesorden og logistiske forhold.
Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejers regning og
risiko.
Når båden står på land, påhviler det ejeren at sørge for, at stativet/afstivningen er forsvarlig.
Både opstillet på vinteropbevaringspladserne kan overdækkes med presenninger, der bindes til
båden. Det er ikke tilladt at bygge konstruktioner omkring båden.
Bådene må ikke vinteropbevares på land med rejst mast.
Båden og eventuelt grej skal være tydeligt mærket med pladsnummer (årsmærke) således, at den
kan identificeres på vinterpladsen. Ikke tydeligt mærket grej vil løbende blive fjernet af
havnemyndigheden og bortskaffes.
Umiddelbart efter søsætning skal stativer, bukke og vogne m.m. anbringes på en af
havnemyndigheden anvist plads.
Fartøjer kan ikke uden havnemyndighedens tilladelse være opstillet på vinterpladserne i perioden
fra den 1. juni til den 1. oktober.
Det påhviler ubetinget enhver bådejer at holde rent omkring sit fartøj. Affald skal bortskaffes på
miljømæssigt forsvarlig vis.
Ved maling samt ved rensning og slibning af skibsskrog, herunder bundslibning og lignende,
hvor maling eller glasfiber fjernes, skal pladsen under båden afdækkes således, at maling og
sliberester kan opsamles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende miljølovgivning
samt Miljø- og fødevareministeriets vejledning.
Det opsamlede affald skal bortskaffes. I Rantzausminde-, Lundeborg-, samt Svendborg
Lystbådehavne udlejer henholdsvis Rantzausminde Bådelaug, Lundeborg Sejlklub og Svendborg
Amatør Sejlklub slibeudstyr med støvsuger.
Det er ikke tilladt at sprøjtemale på vinterpladserne.
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Master, som anbringes i mastestativ/masteskur, skal som minimum være afrigget for
sallingshorn, og skal være mærket med navn og bådpladsnummer. Ikke afriggede stag, vant, fald
og liner skal være surret stramt til masten.
El-ledninger skal dagligt frakobles og rulles sammen.
Det er ikke tilladt at forlade båden med el-tilslutning, på grund af brandfare.

Betingelserne i dette dokument er godkendt på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 11. marts, 2021.
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