Dette regelsæt gør sig gældende for alle havnens brugere
Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt venligst havnevagten: +45 96 55 07 13

Håndtering af fiskeredskaber på Hanstholm Havn
Fiskeredskaber må ligge på havnens arealer i max syv dage
•

Alt oplagt fiskegrej skal markeres med et tydeligt og holdbart skilt med navn/fartøjsnummer.

•

Havnevagten vil markere grejet med farvede mærkater hver onsdag (grøn i lige uger; rød i ulige uger),
og vil, uden ansvar for eventuel beskadigelse, få det kørt til et af havnens hittegodslagre, såfremt grejet
ikke er fjernet i den følgende uge.

•

Hittegodslagrene befinder sig ved havnens affaldsplads på Havnegade (sydvest for Bassin 3) og på
trailerpladsen ved Professor Lundgrens Gade (vest for Bassin 3), hvor grejet vil blive opbevaret i tre
måneder, hvorefter det vil blive bortskaffet på ejers regning.

•

Det er under alle omstændigheder forbudt at oplægge redskaber mv. på kaj 38 og kaj 41 (ved
auktionshallerne) og på kaj 43 (mellem lossekranerne).

Pladsen/området vest for den blå hal på Professor Lundgrens Gade (nord for Bassin 3) kan benyttes til oplægning
af fiskegrej i tre måneder. Er grejet ikke tydeligt markeret med navn/fartøjsnummer og dato, bortfalder reglen
om de tre måneder, og havnen vil ligeledes markere grejet som hittegods (som beskrevet ovenfor).
Trawlskovle skal opbevares i de dertil egnede beholdere, som befinder sig på Professor Lundgrens Gade (vest for
Bassin 3) og på Pier 5, hvor de kan stå i op til tre måneder, hvorefter de vil blive kørt på et hittegodslager.

Håndtering af fiskeredskaber på trailerpladsen (ved Kai Lindbergs Gade 200)
Fiskeredskaber kan – efter aftale med havnevagten – blive henlagt på trailerpladsen ved Kai Lindbergs Gade 200
i op til 14 dage i de afmærkede båse 1-8. De første 14 dage er gebyrfrie.
•

Alt fiskegrej skal tydeligt mærkes med navn/fartøjsnummer og dato.

•

Kasseret grej skal oplægges i de markerede områder mod vest.

•

Alt grej udenfor markerede områder skal medbringes fra pladsen, da det ellers vil blive betragtet som
affald.

•

Havnens ansatte vil – for ejers risiko og regning – fjerne grej der enten er umærket, ikke mærket
tilstrækkeligt eller har overskredet tidsfristen.

•

Der er opstillet affaldscontainere til hhv. tovværk, plast og jernaffald, som skal benyttes i forbindelse
med arbejde/reparation på fiskeredskaberne.

•

Havnen opfordrer alle til at rydde op efter sig selv.

Se trailerpladsen på nedenstående billede.

