TAKSTBLAD

2021

INDSKUD
Indskud for bådplads
Indskud for jolleplads (ingen køl-overdækning-indenb.motor) i inderhavn
Indskud for kabine/redskabsrum
Indskud for jolleplads (Jollebro ved østmole)
Indskud for kajakker i længehus

25.000
5.000
5.000
0
1.000

HAVNEAFGIFTER pr. kalenderår, hvor der ikke er opgivet andet:
Fast plads 0,0-1,99 m. pladsens bredde
Fast plads 2,0-2,99 m. pladsens bredde
Fast plads 3,0-3,99 m. pladsens bredde
Fast plads 4,0-4,99 m. pladsens bredde
Fast plads 5,0-5,99 m. pladsens bredde
Fast plads 6,0-6,99 m. pladsens bredde
Over 7 m. pladsens bredde kun efter aftale med havnekontor

pr. meter

3.150
4.700
6.300
7.900
9.450
11.050
1.600

pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. måned
pr. måned
pr. måned
pr. måned
pr. måned
pr. måned

7.300
10.300
13.900
17.500
1.200
1.700
2.300
2.900
3.500
4.200

LÅNEPLADSER vand eller land (ekskl. kranoperationer/mastekran)
Låneplads bådbredde 1,0-1,99 i sæson 1. april - 31. oktober
Låneplads bådbredde 2,0-2,99 i sæson 1. april - 31. oktober
Låneplads bådbredde 3,0-3,99 i sæson 1. april - 31. oktober
Låneplads bådbredde 4,0-4,99 i sæson 1. april - 31. oktober
Låneplads 0,0-1,99 m. bådbredde 1. april - 31. oktober
Låneplads 2,0-2,99 m. bådbredde 1. april - 31. oktober
Låneplads 3,0-3,99 m. bådbredde 1. april - 31. oktober
Låneplads 4,0-4,99 m. bådbredde 1. april - 31. oktober
Låneplads 5,0-5,99 m. bådbredde 1. april - 31. oktober
Låneplads 6,0-6,99 m. bådbredde 1. april - 31. oktober

KRANOPERATIONER
Forår og efterår ved fuld havneafgift (max 2 x) for både under 20 t. og bredde
under 4,65 m.
Ekstra kranoperationer for hjemmehørende pr. gang
Kortvarige kranoperation (vask eller lign.) for hjemmehørende
Kortvarige kranoperationer (vask ell. lignende) for ikke hjemmehørende
Kranoperation for ikke hjemmehørende pr.gang
Træk med traktor ved slæbested
Flytning af bådstativ eller stige/trappe
Brug af lille mastekran for ikke hjemmehørende
Brug af stor mastekran for ikke hjemmehørende
Brug af spunsvæg op eller i for ikke hjemmehørende,
Hjemmehørende både >20 ton eller bredere end 4,65 m skal for egen regning
selv rekvirere eksternt kranfirma. Der refunderes årligt op til 2 x takst/ekstra
løft. Dette forudsætter betaling af fuld havneafgift samt fremvisning af betalt
faktura fra eksternt kranfirma.
I tilfælde af aflysning og nedbrud på mastekraner og travelifte, må bådejer
altid vente til kranerne igen er fuldt funktionsdygtige. Ethvert brug af eksternt
kranfirma er altid for bådejers egen regning.

0
1/2 time
1/2 time
max. 1 time

pr. gang
pr. gang
pr. gang
Kun ved løft i
HM, pr. løft

350
350
650
1.300
350
350
50
50
650
350

VINTEROPBEVARING IKKE HJEMMEHØRENDE
- max 6 mdr. i sæsonen 1. oktober - 30. april (ekskl. brug af mastekran)
Både max brede 3,65 bredde på land/vand, incl. 2 kranoperationer
(eget stativ)
Både bredde 3,66 - 4,65 meter på land/vand, incl. 2 kranoperationer
(eget stativ)
Både bredde over 4,65 meter på land/vand, ekskl. kranoperationer
(eget stativ)

pr. sæson

5.100

pr. sæson

6.650

pr. sæson

8.200

DIVERSE
Jollebro, Østmole i sæson 1. april - 31. oktober
Jolleplads på land, eksklusiv kranoperationer/brug af slæbested
Trailerplads for ikke hjemmehørende ekskl. kranoperationer/slæbested
Slæbested
Slæbested
Depositum for årskort/havnekort
Erstatningskort

pr. sæson
pr. kalenderår
pr. måned
12 mdr
pr. operation

Gæsteleje incl. miljøafgift
Miljøafgift (medlemmer af FH-ordning (Max. 3 døgn)
Kollektiv havneafgift m.v. ved stævner - aftales særskilt med havnekontor

pr. døgn
pr. døgn

Kajakplads i længehus
Nøgledepositum for kajakplads i længehus
Leje af kabine/redskabsrum

pr. kalenderår

Ventelistegebyr på kabiner/redskabsrum
Ventelistegebyr hjemmehørende på skift af bådplads
Ventelistegebyr til fast bådplads ikke hjemmehørende
Afgift for manglende oprydning på landplads efter søsætning
Afgift for betaling ved udeblivelse fra udskrevet havnearbejde (1 x år)

pr. gang
pr. gang
pr. gang

Fast ophold i båd incl bimåler
Fast ophold i båd incl bimåler
Leje af bimåler (erstatningsbeløb kr. 1500)
El pr. kWh på vand- og landpladser
Afgift for ulovlig brug af el jf. gældende regler

pr. måned
pr. kalenderår
pr. kalenderår

750
7.200
200
2,75
500

pr. kalenderår
pr. kalenderår
pr. kalenderår

300
350
400

pr. kalenderår

1.200
1.050
1.050
1.100
50
50
50
130
25

1.250
300
2.200
100
100
200
500
500

Stige/trappe opsat efter 1. januar 2021
Leje af 1 trins stige/trappe
Leje af 2 trins stige/trappe
Leje af 3 trins stige/trappe
Slæbning i eller tæt ved marina pr. ½ time minimum
Mandetimer

400
500

Fuld eller delvis leje
Skilledato er 1. august for kabine/redskabsrum, kajakrum og havneafgift hel eller halv.

Flere bådpladser
Havneafgifter for både udover den første: såfremt en andelshaver ønsker at have båd nummer to
liggende i havnen, beregnes taksten efter flg. principper:
Resten af kalenderåret samt efterfølgende år efter ankomst beregnes havneafgift som andelshaver.
Derefter overgår båd nummer to til almindelig leje uden reduktion som andelshaver, alternativt skal der
købes nyt andelsbevis.
Ved båd nummer 3 og derover, skal der være betalt fuldt indskud for tidligere både.
Vedtaget bestyrelsesmøde d. 9. november 2020

