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FAQ til hyppige spørgsmål: 
 

 

• Hvad er moduler og hvor mange har jeg brug for? 

Når man skal købe eller leje en havneplads, så er det vigtigt at kende bredden på båden.  

1 modul er 10 cm (+ 5 moduler ekstra for fender så båden kan arbejde i vandet). 

 

 

 

• Hvor meget koster en havneplads på Marselisborg Havn?  

Det er meget forskelligt, da det afhænger af bådens bredde, og om der er tale om leje eller køb af 

havneplads.  

 

Regnestykkerne ser nogenlunde sådan her ud med forbehold for eventuelle ændringer: 

 

Ved køb: antal moduler x 3287 = pris 

+ havneafgift hvert år: antal moduler x 141 = pris 

 

OBS: Pladser over 40 moduler kan være både A- og C-pladser. Ved køb af C-pladser omskrives pladsen til A-

moduler, og dermed mister hvert modul 917 kr. 

 

Ved leje: antal moduler x 502 = pris 

 

 

 

• Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er interesseret i en havneplads på Marselisborg Lystbådehavn?  

Hvis du er interesseret i at købe eller leje en havneplads, så sker henvendelsen på mail til 

’mh@marselisborghavn.dk’. Husk at informere om alle relevante oplysninger på båden samt egne 

personlige oplysninger.  

 

OBS: Husk, at bådens nøjagtige bredde er vigtig! 

 

 

• Hvordan kommer jeg på venteliste til leje/køb af havneplads? 

Skriv til Anette på am@marselisborghavn.dk og informer om antal moduler samt båd- og privatoplysninger 

i mailen. 
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• Hvordan sælger jeg min havneplads? 

Ved salg af havneplads kontaktes Anette på am@marselisborghavn.dk 

 

 

• Hvordan bestiller jeg tid til mastekranen?                                                                                                                

Der kan ikke bestilles en tid på forhånd. Læg blot båden til ved siden af kranen, når den er ledig. 

Controlleren til betjening af kranen ligger i boksen på selve mastekranen. Koden er 023. 

 

 

 

• Kan jeg slibe min båd på havnen?  

Ja, det kan du godt. Du har skal leje slibningsudstyr igennem havnen. Dette gøres ved at besøge vores 

hjemmeside under overskriften ´´sejlere´´ efterfulgt af underpunktet ´´booking´´.  

OBS: Vær opmærksom på, at alt slibningsarbejde skal godkendes af havnekontoret.  

 

 

• Hvordan bestiller jeg tid til optagning/søsætning?  

Der kan bestilles tid til optagning/søsætning på vores hjemmeside under overskriften ´´sejlere´´ efterfulgt af 

underpunktet ´´booking´´. 

Hvis ikke dit login er blevet oprettet, så laver du blot ét.  

 

OBS: Har du særlige ønsker, skal du kontakte havnen. 

 

 

• Hvordan betaler jeg for mit ophold? 

Der betales ved tallymaskinen, som er placeret bag havnekontoret. Dette skal gøres straks efter ankomst! 

 

 

• Hvad skal jeg bruge mit tallykort til?  

Tallykortet bruges til at få adgang til alle havnens faciliteter (inkl. el og vand). 

 

 

• Hvordan får jeg vand? 

Du skal bruge Tallykortet, og indsætte det nederst i el-standeren, indtil den siger et enkelt bip.  

Efterfølgende tæller standeren ned fra 20 minutter, eller bliver sat på ´´on´´. 
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• Koster det penge at bruge vand? 

Nej, det koster ikke penge.  

 

• Hvad koster de forskellige faciliteter?  

Strøm pr. kWh. 2,15 kr. 

Vaskemaskine 28,00 kr. 

Tørring 12,00 kr. (20 min.) 

Bad 7,00 kr. (pr. 3. minut) 

 

 

• Hvordan får jeg strøm?  

Tallykortet skal indsættes i el-standeren. 

1 bip indsætter 15 kr.  

2 bip kommer pengene retur til kortet. 

 

 

• Hvordan og hvornår kan jeg returnere mit tallykort?  

Hvis kortet er udstedt på havnekontoret, så kan det KUN returneres på kontoret i åbningstiden.  

Hvis kortet er udstedt via tallymaskinen, så returneres kortet blot i maskinen, hvilket kan ske hele døgnet.  

 

 

• Hvordan får jeg mit depositum og restbeløb tilbage?  

Det sker helt automatisk, hvis tallykortet afleveres i maskinen, da maskinen kan huske dit kreditkort fra 

første indtjekning. Der plejer at gå 2-3 hverdage, før pengene er gået retur på din konto. Hvis kortet skal 

afleveres på havnekontoret, så ordnes det blot dér.  

 

 

På hvilke pladser må jeg lægge til med min båd? 

Enhver havneplads er udstyret med et rød/grøn-skilt. Grøn betyder, at pladsen er ledig, og her kan frit 

lægges til. Rød betyder, at pladsen er optaget, og at pladsen er reserveret til en anden.  

OBS: Vær opmærksom på at finde en plads, som passer til bådstørrelsen.  
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• Hvor finder jeg det nærmeste toilet?  

Der er 5 toiletter på havnen. 

 
 

 

• Hvor finder jeg den nærmeste bager? 
Scweizerbageriet, M. P. Bruuns Gade 56, 8000 Aarhus  

Lagkagehuset, M. P. Bruuns Gade 34, 8000 Aarhus 
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• Hvor finder jeg den nærmeste bus indtil byen?  

Busstoppestedet hedder ´Tangkrogen / Dalgas Avenue’  

 

• Hvor finder jeg den nærmeste dagligvarebutik?  

 

Adressen hedder M. P. Bruuns Gade 55, 8000 Aarhus og er en Føtex Food. 

Det tager cirka 20 minutter på gåben. 
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• Hvor finder jeg de nærmeste bycykler?  

Der er tre spots på havnen, hvor der findes bycykler. Der skal blot indsættes 10 kr. 

 
 

• Hvor tømmer jeg sort vand?  
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