Odsherreds Havne takster 2017
2017 Kommentarer

Faste bådpladser (1/4-15/11)
Maximalmål inden for hver enkelt kategori
Kategori 07 - 1,95 x 4,50
Kategori 08 - 2,25 x 5,50
Kategori 09 - 2,25 x 6,00
Kategori 10 - bredde maximal 1,99
Kategori 12 - bredde maximal 2,49
Kategori 13 - bredde maximal 2,99
Kategori 14 - bredde maximal 3,49
Kategori 15 - bredde maximal 3,99
Kategori 16 - bredde maximal 4,49
Kategori 17 - bredde maximal 4,99
Kategori 18 - bredde maximal 5,49
Kategori 19 - bredde maximal 5,99
herefter pr. 0,50 meter i bredden

1.550
2.275
3.075
3.360
4.200
5.040
5.880
6.720
7.560
8.400
9.240
10.080
840

Erhvervsfiskefartøjer (årlig leje)
Bropenge (hjemmehørende både)
Bropenge (fremmede både)
Erhversfartøjer (årlig leje)

2.925
2,10%
2,50%
17.660

Der opkræves Indskud svarende til 1 x pladslejen - ved
ændring i betalingskategori reguleres indskuddet
svarende til ny betalingskategori.
Landpladser opkræves efter samme takstkategorier som
faste pladser i vand.
Gæsteleje pr. døgn
Længde under 8 m
Længde 8-10 m
Længde 10-15 m
Længde over 15 m

140
165
180
280

Autocampere pr. døgn - kun Odden og Nykøbing havne

140

Kontrolafgift ved manglende betaling af gæsteleje
Afgift for ulovlig overnatning (camping)

500
500

Slæbestedsafgift pr. dagkort
Slæbestedsafgift pr. årskort
Optagelse på venteliste til fast bådplads - gebyr pr. år

85
820
235

Vinteropbevaring (16/11-31/3)
Vinteropbevaring på land eller i vandet
Grundgebyr
Pr. m2 ud over 10 m2
Skibe og både med fast plads, som er optaget i
træskibssammenslutningen (TS) betaler ikke for
vinteropbevaring i vandet.
Vinterplads i Nykøbing i bådhal, Fregatvej 1
Længde x bredde pr. m2

450
35

230

Andre takster
Serviceopgaver udført af havnens personale pr. time
Maskiner der anvendes til arbejdet pr. time
Bugsering af både pr. påbegyndt time
Arealleje (skure, containerpladser o.l.) pr. m2

375
375
750
85

Ved skønsmæssigt større forbrug af el, betales efter forbrug
over måler
El ved køb over måler for både i vand og på land pr. kW/t

2,7

Lån af højtryksrenser (når det ikke er i forbindelse med
optagning med kran (Nykøbing) eller bedding (Odden)

125
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Kajakopbevaring i hus på Rørvig Havn, øverste hylde
Kajakopbevaring i hus på Rørvig Havn, øvrige hylder

320 Som noget nyt er der to takster alt efter hvor
420 på stativet kajakken er placeret

Gebyr for pladsbytte

375

Både med faste pladser kan ligge i kommunens to øvrige
havne i tre dage uden betaling
Bedding Odden Havn
Højsæson (1/4-30/9)
Op og ned inkl. 3 døgn
Ophold pr. dag (efter 3 dage)
Tillæg pr. BRT
Tillæg for tilkaldelse af medhjælper pr. gang

820
125
22
370

Lavsæson (1/10 - 31/3)
Op og ned inkl. 1 uge
Ophold pr. uge (efter 1 uge)
Ophold pr. uge (efter 4 uger)

820
395
205

Højtryksspuler pr. dag pr. båd
Højtryksspuler - maks. 2 timer (pr. gang)
Vand til spuling, ekskl. afledningsafgift (pr. m3)

240
125
26

Nykøbing Sj. Havn
Leje bådstativer (pr. år)
Sejlbåd/motorbåd 5 T
Sejlbåd/motorbåd 10 T
Sejlbåd/motorbåd 18 T
Stativleje for kortere perioder - pr. uge (minimum)
Kranarbejde, optagning eller udsætning inden for en time
Op til 5.000 kg
Op til 7.5000 kg
Op til 10.000 kg
Op til 15.000 kg
Ved hurtig op- og udsætning en gang krantakst + tillæg på
Tillæg ved optagning eller udsætning med mast
Transport af både på land, når det ikke sker i forbindelse med
optagning eller udsætning med havnens kran
Takster for fremmede både
Nykøbing Sj. Havn
Mastekran
Kajkantafgift ved erhvervsmæssig lastning og losning samt
udsætning eller optagning af fremmed båd fra kaj pr. båd
Optagning og isætning med havnens kran, benyttelse af
vaskeplads og brug af havnens stativ
Både op til 5 tons - ophold max 1 uge
Både op til 10 tons - ophold max 1 uge
Både op til 15 tons - ophold max 1 uge
Tillæg ved optagning eller udsætning med mast
Ekstra uge
Vinteropbevaring indtil senest 1. maj
Både op til 5 tons
Både op til 10 tons
Både op til 15 tons

SIDE 2 AF 3

1.210
1.600
1.975
375
475
710
950
1.415
125
450
375

220
375

2.050
3.075
4.100
450
525
4.625
5.650
6.675
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Foreninger og klubber m.fl.
Arealleje pr. m2 til foreninger mv. udover hvad der skal stilles
vederlagsfrit til rådighed jf. lovgivningen
Årlig betaling for afhentning af affald pr. stativ - omfattet af
havnens affaldsplan

85
2.250

Benyttelse af havnenes arealer til større arangementer
Der opkræves et gebyr hvis størrelse afhænger af de
serviceydelser der er leveret. Taksten retter sig mod private og
kommercielle parter. Satserne fremgår af særskilt takstblad.
Arealudlejning til cirkus, tivoli, festival og lignende

Bådopbevaringstelte
Arealleje f.t. 16/11-31/3 beregnes som ved både på land
Grundgebyr
Pr. m2 ud over 10 m2
Arealleje hele året pr. m2

Tilbud gives ved henvendelse til
havneassistenten i pågældende havn
1.000 Første dag
750 pr. dag de følgende dage
450
35
85

Takster for lukkede kategorier

Nykøbing Sj. og Rørvig Havne
Faste pladser for joller og lignende pr. sæson (1/4-15/11)
Kategori 21
Kategori 22
Kategori 23
Kategori 24
Kategori 25
Kategori 26
Kategori 27

1.400
1.920
2.225
2.870
1.810
2.225
2.630

Odden Havn
Faste bådpladser, pr. år (gældende for lejekontrakter
indgået inden 31/12 2015)
Kategori 10
Kategori 12
Kategori 14
Kategori 15
Kategori 11

2.125
3.630
6.950
7.815
2.125
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