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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: Havnedirektør Claus Holm Christensen

1.4

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
Navn: Horsens Erhvervshavn, DKHOR
Havnens beliggenhed: Horsens Erhvervshavn pos.:55º50' 58'' N 09º52' 50'' E (dansk kort 158 / INTL 1376)
Indenfor havnens søområde ligger Horsens Lystbådehavn, som afgrænses af dens indfatning.
Havnen er beliggende i den inderste del af Horsens fjord med adgang
direkte til hoved-trafikårer ind/ud af byen, samt ved Havnekontoret med
direkte adgang til byen.
Generelt vil der være adgang til havnen via en indsejling og via tre adgangsveje.
Søværts
Sejlrenden kan beskrives som en ca. 32 m bred (bundbredde), ca. 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 Erhvervshavn. Der er placeret grøntlysende molefyr på Ndr. dækmole og et rødt lysende bundfastfyr jf.
dansk søkort nr. 113. På de sidste 3,5 km angiver to ledefyr i retningen
2810 midten af sejlrenden. Havnen kan besejles 24 timer i døgnet.
Overvågning af havneindsejling samt arealovervågning gennemføres
indenfor normal arbejdstid af Horsens Havns medarbejdere.
Landværts
Der er adgang til havnen via Høgh Guldbergsgade ad Grønlandsvej og
Ove Jensens Allé. Der er ligeledes adgang via Niels Gyldingsgade.
Denne adgang anvendes primært af Hornsyld Købmandsgaard og specielt i forbindelse med udkørsel fra havnen. Disse adgangsveje er markeret med gult nedenfor.

Uden for normal arbejdstid gennemfører Horsens Kommunes beredskab kameraovervågning af arealer og ved adgangsveje via de etablerede PTZ- og portkameraer og havnens sikringspersonale kontaktes,
hvis der er behov.
Kommunikation gennemføres som angivet under generelle havneforhold.
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 inden for 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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