
  
  
 

GUIDE   TIL   STRUER   LYSTBÅDEHAVN 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

NÅR DU HAVNER I 

STRUER… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Havneguiden  er  udarbejdet  af  Havnekontoret,  kulgade  6,  7600  Struer 

Telefon  +45  97  85  02  28  –  E-mail:  struerhavn.dk 



OVERSIGTS KORT OVER HAVNEN 



Nyttige oplysninger for havnens  
bruger…  
 
 

Havnekontorets  telefontider 
Mandag  –  torsdag 08:00  –  16:00 
Fredag 08:00  –  12:00 
 
Havnekontoret er normal bemandet 
inden  for  nævnte  telefontid,  undtaget  er 
dog  ferie  og  sygdom.  Men  telefonen  er 
altid  åben,  hvis  vi  er  optaget  så  læg 
gerne  en  besked  eller  send  en  mail. 
 
Få  adgang  til  havnens  faciliteter 
Adgang  til  havnens  faciliteter,  som  f.eks. 
strøm, toiletter, bad og sejlklubben 
opnås  via  en  kode,  som  modtages  efter 
betaling  for  opholdet.  Betalingen  kan 
foretages via struerhavn.dk eller på 
havnens  infoskærm. 
 
Oversigtskort 
Der  er  et  kort  placeret  på  toppen  af  alle 
strømstandere,  hvor  infoskærmen  er 
markeret.  Oversigtskortet  kan  også 
findes  på  struerhavn.Dk  og  i  denne 
guide  på  side  2 
 
Find  en  plads  i  havnen 
På  sturerhavn.dk  kan  du  se  alle  broerne 
på  oversigtskortet.  Hvis  du  ”klikker”  på 
en  bro  vil  du  få  et  overblik  over  hvilke 
pladser  der  er  optaget/ledige.  Holder  du 
musen  hen  over  en  ledig  plads  kan  du 
også  se  pladsens  størrelse. 
 
Elforsyning 
Der  forefindes  220  volt-elforsyning  og 
min  en  (1)  380  volt-elforsyning  ved 
hver  bro. 
 
Ferskvandsforsyning 
Forefindes  på  alle  broer. 
 
Tømning  af  toliettank 
Autocampere  kan  tømme  lige  ved 
autocamperpladsen.  For  tømning  af 
sejlbåde,  står  der  en  pumpe  ved 
promenaden-kajen.  Se  oversigtskort 

Bad  og  toiletfaciliteter 
I  de  sorte  bygninger  ved  infoskærmen 
forefindes  toilet  og  bade  faciliteter. 
Se  oversigtskort. 
 
Et  bad  har  en  varighed  af  4  minutter. 
Når  koden  indtastes  lyser  displayet 
grøn,  hvis  koden  er  godkendt  kan  badet 
påbegyndes. 
 
 
Forbudt  område 
Lystbåde  må  ikke  ligge  i  trafikhavnen 
uden  forudgående  aftale  med 
havnekontoret. 
 
Kranservice 
Hvis  der  er  brug  for  at  få  båden  op  af 
vandet  kan  der  bookes  kran  på 
struerhavn.Dk.  Kranen  kører  normalt 
mandag,  onsdag  og  fredag.  Bemærk 
der  betales  online  samtidig  med 
booking.  Er  der  specielle  ønsker/behov, 
så  kontakt  endelig  havnekontoret  og  vi 
vil  være  behjælpelig. 
 
Takster 
Alle  gældende  takster  kan  findes  på 
struerhavn.dk 
 
Afrejse  tidspunkt  for  gæster 
Kl  14.00  på  afrejsedagen  lukker  alle 
services  og  koden  kan  ikke  længere 
bruges.  Evt.  tilkøb  som  bad  eller  vask 
vil  herefter  være  tabt  og  kan  ikke 
refunderes. 
 
Lystbådehavn 
Foruden  de  betingelser,  som  er 
beskrevet  på  følgende  sider,  så  skal: 
”bekendtgørelse  om  standardreglement  for 
danske  lystbådehavne” 
også  efterkommes. 
LÆS BEK HER! 
 
 
Trafikhavn 
Vinterpladser,  kranservice 
bådopbevaring  og  lagerplads  udføres  af 
trafikhavnen.  Brug  af  dette  og  ophold  i 
trafikhavnens  område  er  underlagt 
bekendtgørelsen  for  erhvervshavne. 
LÆS BEK HER! 



Betingelser for fastliggere  

 
Generelt 
Ved  enhver  lejeaftale  accepteres 
havnens  betingelser.  Havnen  kan  til 
enhver  tid  opsige  en  aftale,  hvis  disse 
betingelser  ikke  efterleves. 
 
 
Anviste  pladser 
Både  må  kun  anbringes  på  de  anvis- 
te  (tildelte)  pladser  og  skal,  når  de  ligger 
i  havnen,  være  forsynet  med  tydeligt 
navn  og  hjemhavn.  Båden  skal  være 
ansvarsforsikret. 
 
 
Tildeling  af  bådpladser 
Tildeling af bådpladser sker ud fra 
bådens størrelse og type. Som 
udgangspunkt forsøger vi at placere 
sejlbåde  og  motorbåde  sammen,  hvis 
det  er  muligt.  Båden  skal  minimum  være 
20  cm  smallere  og  holdes  inden  for 
pælene  i  længden.  Bemærk:  pælene  kan 
være  skubbet  skæve  efter  opmålingen, 
så  det  er  altid  havnens  opmåling  som  er 
gældende. 
 
 
Oversigt  over  pladserne 
Havnens oversigtskort finder du på 
struerhavn.dk på forsiden.  På kortet 
klikker  du  på  den  ønskede  bro  og  der 
kommer  en  oversigt  over  pladserne  på 
den  valgte  bro.  På  kortet  kan  du  se 
hvilke  pladser  der  er  ledige.  Hvis  du 
holder  musen  hen  over  en  plads  vil  du  få 
vist  pladsen  længde,  bredde  og  dybde. 
 
 
Venteliste 
Hvis  du  har  en  plads  i  lystbådehavnen  og 
ønsker  at  flytte  til  en  plads,  som  er 
optaget  kan  du  selv  oprette  dig  på  vores 
ventelistesystem.  Der  kan  max  stå  3  på 
ventelisten  til  hver  plads.  Når  en  ønsket 
plads  bliver  ledig  vil  du  få  tilbudt  pladsen 
og  du  slettes  automatisk  af  listen.  Du 
finder ventelisten under linket 
BOOKING/BETALING 

Rettigheder 
Pladserne  tildeles  bådejerne  til  den  på 
ansøgningen  angivne  båd  og  kan  ikke 
videresælges     eller     videreudlejes, lige 
som  pladsen  ikke  medfølger  båden  ved 
salg.  Dog  kan  køberen  disponere  over 
pladsen  sæsonen  ud,  såfremt  sælgeren 
ikke  selv  ønsker  at  anvende  pladsen. 
Der  vil  ikke  blive  refunderet  pladsleje 
ved  salg  af  båd.  Såfremt  en  opsagt  plads 
genudlejes,     til     en     ny     pladslejer, vil 
pladslejen  dog     blive     tilbagebetalt 
forholdsvis. 
 
 
Udskiftning  af  båd 
Hvis  der  efter  tildeling  af  en  bådplads 
skiftes  båd,     SKAL     dette     meddeles 
havnekontoret  da  det     kan  have 
indflydelse     på     placeringen     i     havnen, 
prisen  for  pladsleje  og  evt.  stativleje. 
 
 
Lejeperiode/betaling  bådpladser 
Udlejning  af  pladser  sker  for  en  sæson 
ad  gangen  fra  1/4  til  15/11.  Når  du  får 
tildelt  en  bådplads  i  havnen,  har  du  som 
udgangspunkt     ret     til     denne     plads 
fremover.  Pladslejen  for  din  bådplads  i 
havnen  skal  betales  senest  1.  marts  i 
udlejningsåret.  (Bemærk  pengene  trækkes 
først  den  1.  april  i  udlejningsåret) 
 
Hvis     der     ikke     betales     rettidig, KAN 
havnen  udleje  pladsen  til  anden  side. 
 
 
Service  til  lystsejlerne 
Havnen  tilbyder  optagning  af  din  båd, 
afmontering  af  masten,  opbevaring  på 
vinterplads  og     opbevaring     i  havnens 
stativer.  Du  kan  købe  pakkeløsninger 
eller  vælge  den  del  af  servicen  der 
passer  dig  bedst.  Se  evt.  mere  under 
priser  på  struerhavn.dk  eller  ring  til 
havnekontoret      for      yderlige 
informationer. 



  
Betaling  stativleje/vinterplads 
Betaling  for  stativleje/vinteropbevaring 
betales  i  forbindelse  med  optagning  af 
båden.  Betaling  for  vinteropbevaring  i 
vandet  betales  sammen  med  pladslejen 
senest  den.  1  marts.  (Bemærk  pengene 
trækkes først, når kranbookingen er 
gennemført) 
 
 
Betaling 
Alle  betalinger  gennemføres  via  havnens 
online  betalingssystem. Hvis  der  ikke 
betales rettidig kan havnen uden 
yderlige  varsel  fjerne  din  båd  på  din 
regning,  ansvar  og  henstille  den  på 
havnens  lagerområde.  Ved  manglende 
betaling  kan  din  bådplads,  stativ  og/eller 
vinterplads  frit  udlejes  til  anden  side. 
Hvis  skyldige  beløb  ikke  indbetales  inden 
for max 6 måneder regnet fra 
betalingsfristen, kan havnen uden 
yderlige varsel indgive sagen til 
fogedretten  med  henblik  på  inddrivelse 
af  skyldig  restance. 
 
Både der henstilles på havnens 
lagerplads,  vil  blive  opkrævet  månedlig 
takst  i  henhold  til  takstklasse  II. 
 
 
Leje  af  hytter 
Hytterne  er  uden  vand-  og 
elinstallation.  Evt.  installation  af  faste 
el-  og  vandforbrugende  maskiner  og 
udstyr  i  hytterne  i  øvrigt  må  kun  ske 
efter  aftale  med  havnen. 
 
Hytterne  må  ikke  genudlejes  uden 
havnens  accept.  Hytterne  må  ikke 
benyttes  til  overnatning. 
 
Lejer  må  indrette  hytterne  indvendigt 
efter  behag.  Der  må  dog  ikke  bores 
gennem  bund.  Eventuelle  skader 
(bortset  fra  almindeligt  slid  og  ælde) 
skal  erstattes  af  lejer. 
 
Lejer  har  ligeledes  den  udvendige 
vedligeholdelsespligt  f.  s.  v.  angår 
bemaling  af  hytten.  Maling  kan 
afhentes  på  havnekontoret 

 

(vederlagsfrit).  Hytterne  skal  min 
males,  når  havnen  giver  besked  herom. 
 
Kun  personer,  der  har  fast  bådplads  i 
Holstebro-Struer  Lystbådehavn,  kan 
leje  hytter.  Lejeaftalen  ophører 
automatisk,  hvis  lejerens  bådplads 
opsiges/ophører. 
 
Holstebro-Struer  Havn  påtager  sig  intet 
ansvar  for  skader  på  lejers  opbevarede 
indbo  i  hytterne,  herunder  skader 
forårsaget  p.  g.  a.  vejrlig,  højvande 
m.v. 
 
Ved  lejemålets  indgåelse  udleveres  2 
stk.  RUKO  systemnøgler  der  ikke  må 
kopieres.  Ekstra  nøgler  kan  bestilles 
mod  betaling  kr.  100,-  pr  stk. 
 
Lejeaftalen  er  pr.  sæson  og  betales 
sammen  med  havnepladsen. 
 
Færdsel på havnens område 
Som udgangspunkt er alt færdsel på havnens 
område, for eget ansvar. Der bør altid udvises 
forsigtighed ved færdsel på broer, skibe og 
øvrige områder i nærheden af vandet. Der bør 
udvises ekstra forsigtighed og opsyn med børn 
på havnens område. Havnen har mange 
områder, hvor glide og faldulykker er en 
potentiel risiko.  
 
Interessenter  på  havnens  område: 
 
Navn                Tlf  nr. 
 
Struer  sejlklub        23  24  62  29 
 
Sejlerbixen           97  85  42  95 
 
Restaurant  v/fjorden  97  85  46  66 
 
Fjordkulturen         61  60  14  79 
 
Struer sejlerskole 
 
Struer  marineforening 97  85  45  31 
 
Struer  søspejder      22  13  30  30


