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Opgravning på udvalgte dele af den østlige stenmole for undersøgelse af den nuværende opbygning 

og konstruktion. På billedet ses gravemaskinen (orange) samt ingeniør og projektleder fra A1 
Consult A/S samt en repræsentant Per Aarsleff A/S, som ejer gravemaskinen. 
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Havnefogedens hjørne 
Denne udgave af Havne Nyt følger forholdsvist hurtigt efter den forrige udgave, men jeg 
finder det relevant at informere om bl.a. opkrævning for pladsleje, tildeling af havnepladser 
samt søsætning. 

Ellers er Havnekontoret lukket ned pga. COVID-19 restriktioner, som alle jo er klar over. Jeg 
håber og forventer, at jeg og det øvrige personale kan få lov at tage fat på vedligeholdelse 
og forberedelser til sæsonen inden længe. Forhåbentlig ikke senere end 1. marts. 

Som forside billedet antyder, så er vi omsider kommet i gang med projektet der skal sikre 
vanddybde og flere pladser i Ny Havn. Status på projektet er, at vi har haft de indledende 
møder med den udvalgte bygherrerådgiver, og at der nu vil blive udarbejdet og forelagt en 
mere detaljeret projekt plan. Når den er godkendt, vil det egentlige projekt blive skudt i gang. 

Opkrævning for pladsleje sæsonen 2020/2021 
Opkrævninger for pladsleje i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2022 er udsendt i slutningen 
af januar, og dato for sidste rettidige betaling er 1. marts. Har du tilmeldt betalingen til 
betalingsservice (BS), vil du ikke modtage opkrævningen i din e-Boks. Du bør i stedet kunne 
se opkrævningen i din netbank eller din BS oversigt. 

Venteliste og pladstildelinger 
Vores rokerings- og ventelister er historisk lange, og mange er naturligvis nysgerrige på, 
om der vil være en plads til båden den kommende sæson. 

Forretningsgangen er, at vi 1. marts forventer at have det fulde overblik over ledige og 
midlertidige ledige pladser for den kommende sæson. 

De vil hurtigst muligt blive fordelt til bådejerne på rokerings- og ventelisten efter de 
gældende regler og retningslinjer. Det vil sige at rokeringslisten gennemgås først, og 
dernæst ventelisten. For begge lister gælder det, at bådejere bosat i Dragør Kommune har 
fortrinsret. 

Vi kontakter bådejerne i takt med at de ledige pladser bliver fordelt. Når vi har været 
igennem henholdsvis rokerings- og ventelisten, vil vi meddele det på e-mail, så de som 
desværre ikke kan få tildelt en plads, kan blive orienteret så hurtigt som muligt. 

Søsætning 2021 
Vi forventer at starte søsætning tirsdag d. 6. april, og håber således på godt vejr i Påsken, 
hvor der forhåbentlig vil være fuldt tryk på klargøring af bådene. 

Bommen ind til grus pladsen vil blive åbnet i løbet af marts afhængig af vejret og 
aktiviteten på grus pladsen. Dog senest før Påske. Det samme gælder vandet på pladsen, 
hvis der ellers er frostfrit, og toiletbygningerne. 

De første to dage med søsætning – 6. og 7. april – er fortrinsvis for de både som er 
placeret på kørevejene. De pågældende bådejere har modtaget besked herom og er 
blevet booket til søsætning. 



 

Er du på stativordning, kan du også bestille tid til søsætning. Der vil som vanligt være 
søsætning af både op til 5 tons på tirsdage og torsdage, og både op til 12 tons på 
onsdage. Søsætning vil foregå i april og maj måned. 

Det har, som tidligere nævnt, vist sig nødvendigt at justere prisen for kranløft op til 12 tons. 
Priserne for kran og stativhåndtering vil derfor være kr. 625 og kr. 725 for henholdsvis kran 
op til 5 tons og op til 12 tons i 2021. 

Udlån af miljøstøvsuger 
Vi forventer at kunne udlåne vores to miljøstøvsugere fra 1. marts. Det er gratis at låne 
støvsugerne, men der betales for brug af slibeskiver m.m. 

Kontakt til Havnekontoret under nedlukning 
Trods nedlukning er det stadig muligt at kontakte havnekontoret. Vi har telefontid på 
hverdage 10-12 samt torsdage også 16-17:30. 

Uden for disse tidsrum kan der sendes e-mail eller lægges besked på en telefonsvare. 

  



 

 

 

 

 

 

Dragør Havn - Havnekontoret 
Hverdage 10:00-12:00 samt torsdage 16:00-17:30 

T: 3289 1570 – E: havn@dragoer.dk 
 www.dragoerhavn.dk 
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