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Regulativets anvendelse
Regulativet er gældende for alle skibe og fartøjer, der anløber Thyborøn Nordre
Inderhavn (i daglig tale Thyborøn Lystbådehavn).
Ordensreglementet gælder for såvel lystfartøjer og erhvervsskibe med fast, lejet plads,
såvel som gæstefartøjer, der anløber havnen for kortere eller længere perioder. Ved
lystfartøjer og erhvervsskibe forstås i dette reglement både, skibe, joller og andre
fartøjer, uanset størrelse, der anvendes til fritidssejlads eller erhverv samt ikkeregistrerede fartøjer.
Der henvises i øvrigt til Thyborøn Havns reglementer for færdsel på havnens yderligere
arealer og anløb – www.thyboronport.dk.
Betaling
I Thyborøn Nordre Inderhavn skal gæstende lyst- og erhvervsfartøjer betale havnepenge
i betalingsautomaten i Den Røde Hal straks ved ankomst. Automaten tilgås via døren
under ’info’-skilt.
Fartøjer med fast plads i Nordre Inderhavn opkræves betaling for pladsen én gang årligt.
Anmeldelse
Thyborøn Havn er en Schengen-havn. Alle fartøjer, der ankommer fra en havn udenfor
Schengen-samarbejdet, skal melde deres ankomst til havnefogeden.
Kontrollen varetages af Holstebro Politikreds via døgn-vagthavende på Holstebro
Politigård på telefon 96 10 14 48.
Større lystfartøjer, der ikke kan anløbe Nordre Inderhavn, skal melde deres ankomst til
Thyborøn Havnevagten på tlf. 97 83 11 88 for at få anvist en plads andet steds i havnen.
Havnepenge betales i automaten i Nordre Inderhavn.
Ophold
Nordre Inderhavn anses som en gæstehavn, hvorfor pladserne ikke er nummererede, og
fastliggende fartøjer ikke har faste pladser. Gæstende fartøjer må benytte ledige pladser
ved ankomst.
Eneste undtagelse til denne regel gælder for turbåde, der har faste pladser til på- og
aflæsning af gæster.

Såfremt Nordre Inderhavn er fyldt op ved ankomst, kan næste bassin, jf. aftale med
Thyborøn Havn, benyttes. Fartøjer skal dog, så snart det er muligt, flytte båden til Nordre
Inderhavn. Havnefogeden og Thyborøn Havnevagten forbeholder sig retten til at bede
fartøjer flyttet til en anden plads ved anvisning.
Affaldshåndtering
Dagrenovation afleveres i poser i opstillede skraldespande ved Den Røde Hal (ved ’info’).
Affald og andre genstande må ikke kastes i havnen, men skal sorteres og deponeres
forsvarligt.
Genstande, grej og affald må ikke efterlades på kajen.
Der henvises i øvrigt til Thyborøn Havns affaldssorteringsplan på www.thyboronport.dk.
Ansvar
Pladsejere og gæstefartøjer skal have gyldig ansvarsforsikring, inkl. bjærgning.
Alle brugere af Thyborøn Nordre Inderhavn inklusiv fartøjer, kraner, arbejdskøretøjer og
ethvert flydende eller bevægeligt redskab eller fartøj skal på forlangende kunne
dokumentere at være i besiddelse af en forsikringsdækning, der i tilfælde af skade på
havnene eller 3. mand dækker ansvar.
Fartøjer henligger helt og fuldt på bådejerens ansvar, ligesom bådejeren helt og fuldt
bærer ansvaret for skader på havnen eller 3. mand, som er direkte eller indirekte
forårsaget af tilstedeværelsen af bådejerens fartøj.
Skibsførerne er ansvarlige for den skade, som vedkommendes mandskab eller fartøjet
måtte anrette på havneværket eller på havnens ejendele og skal erstatte skadens
istandsættelse med de forbundne omkostninger. Skader, der anrettes på broer, bolværk
og andre havneindretninger m.fl., skal erstattes efter dansk rets almindelige regler.
Besejling
Den henvises til Den Danske Havnelods og søkort nr. 108 Limfjorden.
Hastighedsbegrænsninger, sat af Thyborøn Havn eller dansk lovgivning, skal overholdes
på hele havnens område.
Angivne vanddybder er altid vejledende og kan variere afhængig af forskellige
vindretninger med efterfølgende ændringer i vanddybden.
Generelle regler
Alle fartøjer i havnen skal vedligeholdelse og anvendes til sejlads. Bruges eller
vedligeholdes fartøjet ikke, kan havnefogeden forlange fartøjet fjernet. Efterkommes et
påbud om bortskaffelse ikke, kan havnefogeden fjerne båden for bådejers regning.
Slæbejoller, flåder og lignende skal tages om bord på egen båd i havnen.
Uvedkommende færdsel på bådene er forbudt.
Badning i havnebassinet eller fra havnens moler er ikke tilladt.

Unødigt vandspild skal undgås. Sluk for vandet ved endt påfyldning eller vask.
Fastliggende både skal kunne genkendes af havnefogeden. Hvis båden ikke er påført
navn, må der henvises til anden karakteristika.

