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Regulativ for fastliggende både i Søby Havn og marina 2020. 
 

1. Bådejerne skal tjekke fortøjninger jævnligt, være opmærksom på høj/lavvande, samt stærk vind. 

2. Bådejere der benytter el/varmeanlæg på over 60 w, skal have elmåler ombord. 

El-værktøj og batterioplader er tilladt uden elmåler 

      3.   Løsøre, ruser, fiskegarn, skover og andet må ikke henstilles på broerne. 

      4.   Henkastning af fiskeaffald i havnen er ikke tilladt. 

      5.   Der må ikke køres med motoriserede køretøjer på broerne. 

      6.   Der må ikke sejles med over 3 knob i havnen. 

      7.   Bådpladser kan ikke byttes indbyrdes, uden havnens tilladelse. 

8. Afvaskning af både med slange fra broerne er ikke tilladt.  

9. Ved sejlads over flere dage skal rød/grøn skiltet vendes til grøn. 

10. Bådejere der overnatter i deres båd, skal betale et tillægsgebyr pr. uge og have elmåler ombord. 

11. Bådejere skal have deres båd ansvarsforsikret. 

12. En bådplads kan opsiges med 3 måneders varsel. 

13. Mindste leje periode er 6 måneder, 1/1-30-6, 1/7-31/12(65% af årlig leje), 1/10-31-3.  

14. Bådejere der ønsker vinterplads på land, skal meddele dette til havnepersonalet inden 1.oktober. 

15. Både tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervs og bierhvervsfiskere ved 

fiskerikontrollen har ikke fast plads, og der skal ikke betales afgift for bådpladsen. I stedet skal 

der betales vareafgift i henhold til vareafgiftsregulativet. Hvis den betalte vareafgift ikke kan 

dække den beregnede pris for bådplads, til det pågældende fartøj, skal ejeren betale differencen. 

 

Endvidere gælder standardreglement for overholdelse af orden m.v. 

for havne og (broer) i Søby Havn. 

Misligholdelse af reglement kan medføre bøde. 

Fartøjer der er hjemmehørende i ærøske havne, kan i perioden 1. april til 31. oktober ligge frit i et døgn 

i de ærøske havne. I perioden 1. november til den 31. marts, kan fartøjerne ligge frit i tre døgn. 

Årsmærke kan rekvireres ved henvendelse til havnekontoret. 

Rød/grønne skilte kan rekvireres ved henvendelse til havnens ansatte, der må ikke opsættes andre typer 

skilte.  
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