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TEGNING 100

1.

Indledning

1.1

Baggrund
Horsens Havn har udarbejdet dette regelsæt. Dette reglement, der er udfærdiget i
medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere
ændringer er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007
godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 5. marts 2009 og træder i kraft ved Farvandsvæsenets meddelelse i Efterretninger for Søfarende

1.2

Anvendelse af ordensreglerne
Nærværende bestemmelser er gældende for alle skibe og fartøjer der anløber Horsens Havn. Hvor ikke andet er anført er bestemmelserne i Bekendtgørelse om
standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, Trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 1146 af 25. november 2004, bilag 1 med evt. senere
ændringer gældende. Der henvises i øvrigt til havnens til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

1.3

Hvem har udarbejdet ordensreglementet
Ordensreglementet er udarbejdet af
Havneadministrationen:

1.4

Havnedirektør Peter C.H. Larsen
Overassistent Karin Frederiksen

Administration
Ordensreglementet ajourføres ved evt. kommende ændringer.

2.

Generel beskrivelse af Horsens Havn
Se Tegning nr. 100 for Horsens Havns ydre grænser og dansk søkort nr. 113.
Havneområde
Positioner er anført i WGS84/ Euref89.
Det til havnen hørende søområde begrænses af mod E af meridianen 9°52'45.44''E
(ca. 100 m E for lystbådehavnens indfatning mod N til skæring med land og mod S
til 55°51'05.76''N 09°52'45.44''E herfra i retning 287,5° til indspulingsarealets Slige del.) Inden for havnens søområde ligger Horsens Lystbådehavn, som afgrænses af dens indfatning.
Søværts (Adgangsvej til havnen)
En 32 m bred (bundbredde), 6,9 m dyb og ca. 17 km lang, afmærket, stedvis gravet
sejlrende fører fra mundingen af Horsens Fjord ved Søndergrund til indsejlingen
mellem Ndr.- og Sdr. dækmole til Horsens Havn. Der er placeret grøntlysende
molefyr på Ndr. dækmole og et rødtlysende bundfastfyr jf. dansk søkort nr. 113.
På de sidste 3,5 km angiver to ledefyr i retningen 2810 midten af sejlrenden. Havnen kan besejles dag og nat.
Der er meldepligt til Havnekontoret for erhvervsskibe på VHF 16 (12/13) inden
for kontorets normale åbningstid (mandag-torsdag fra kl. 08:00-15:30 og fredag
fra kl. 08:00-15:00) 1 time før skibets forventede ankomst og afgang eller på Havnekontorets tlf.: 7562 1014, der er døgnbemandet.
Der må ikke ankres i sejlrenden. Der henvises til ankerplads ud for Asvig ved indsejlingen til Horsens Fjord fri af ledefyr og undersøiske kabler.
Horsens Havn er delt op i en Nordhavn (Nordkajen, Kaj nr. 1-15 på i alt 800 m) og
en Sydhavn (Sdr. Kaj, Kaj 2-16 på i alt 1.180 m).
Landværts (Adgangsveje til havnen)
Niels Gyldings Gade og Strandpromenaden leder den nord og øst fra kommende
trafik til og fra havnen og Ove Jensens Alle og Grønlandsvej via Høegh Guldbergs
gade tilsvarende trafikken fra syd og vest.
Langs Niels Gyldings gade er der 2 til- og frakørsler, på Strandpromenaden er der
1 til- og frakørsel til havneområdet (nord) og fra Niels Gyldings Gade (syd og
vest) er der 2. Syd-og Nordhavnen er forbunden med en intern havnevej. Vej- og
kajarealerne på Nordhavnen er udlagt som offentligt område, men er markeret med
skiltning ved de tre indkørsler som følger: ”Havne område – uvedkommende kørsel forbudt”.
Der er på dele af Sydhavnen opsat hegn, som er aflåst i aften- og nattetimerne. På
både Nord- og Sydhavnen er der runderinger af et vagtselskab 1 gang i døgnet
uden for normal arbejdstid.
Bestemmelser i ordensreglementet
For sejladsen inden for havnens område gælder særlige bestemmelser:

Skibe skal før afgang fra Horsens Havn sikre sig, at der ikke er store skibe for indgående i den gravede rende. Se også søfartsstyrelsens bekendtgørelse vedr. sejlads
i den gravede rende.
Sejladsen til og fra Horsens Havn foregår via Horsens Fjord for hvilken BEK nr.
779 af 18/08/2000; ”Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande” er gældende.
For sejlads indenfor havns område indtil en grænse til 3500 m fra havnen må skibe
ikke sejle med større fart end 6 knob, jf. BEK nr. 779 af 18/08/2000; ”Regler for
sejlads m.m. i visse danske farvande” er gældende.
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