
FØLGENDE HAVNE DELTAGER I ORDNINGEN:

Ordningen er midlertidig og den er iværksat for at afbøde virkningerne Corona-krisen i havnene.

1. Både med fast plads i en af havnene kan, ved fremvisning af kvittering for betalt bådplads, få udleveret en 
 frihavnsmærkat. Mærkaten, som gælder for den båd der er kvittering for, fremstilles af Frederikshavn Kommune/
 Sæby havn. Havnene får tilsendt det antal mærkater de finder nødvendigt og sørger selv for omdeling til bådene, 

udbredelse af kendskab til ordningen samt retningslinjer.

2. Mærkaten skal ved anløb af anden havn være monteret så den tydeligt kan ses af havnepersonalet. Er den ikke 
 monteret gælder ordningen først ved næste besøg og der skal betales normal afgift i havnen.

3. Ordningen gælder i første omgang til 30. juni 2020. I løbet af juli vurderer vi fælles om ordningen skal køre efter 
 højsæsonen.

4. Det understreges at frihavnsordningen ikke gælder for andre ydelser end havneafgiften. Vask, bad, el, åbning af 
 bomme, toiletter o.l. fortsætter på samme måde som den enkelte havn har valgt at køre. 

5. Både som er med i frihavnsordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- og tursejlads og må ikke benyttes 
som parkeringsordning. Den stedlige havnemyndighed skal underrettes hvis båden forlades i mere end 1 døgn. 

 Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt om der skal betales gæsteafgift.

6. En bådejer kan ikke overdrage rettigheden til frihavnsordningen til andre, hverken ved salg eller direkte. Den der har 
fået tildelt mærkaten skal fjerne den hvis båden overdrages til andre.

7. En båd kan ligge i en anden havn i op til en uge. En ny ugeperiode kan først påbegyndes efter 4 døgns fravær. For 
ophold herudover betales den gængse takst i den pågældende havn.

8. Misbruges ordningen kan den enkelte båds ret til aftalen annulleres.

9. Gældende regler og procedurer i den enkelte havn skal overholdes.
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