Kalundborg Kommunes Havne 2022
Takster
Bro og havnetakster
Hvor intet særligt er bestemt, gælder afgifter, der betales
ved fartøjets ankomst, for 1 døgn. Årsafgiften betales
forud. Året regnes fra 1. januar til 31. december.

Takst kr.

Udlejning af arealer:
Arealer som udlejes til opførelse af redskabsskure og lignende for fiskere....................årligt pr. m2
Øvrige arealer........................................årligt pr. m2

45
91

Autocamper:
Pladsgebyr..................................................pr. døgn

142

Fartøjer, der er hjemmehørende i havnen:
Lystfartøjer
Havnsø og Sejerø:
Lystfartøjer, grundgebyr....................................årligt
Lystfartøjer............................................årligt pr. m2
Lejen indeholder vinterplads på land
Salg af el pr. kWh

610
136
2,50

Røsnæs:
Lystfartøjer, grundgebyr....................................årligt
Lystfartøjer............................................årligt pr. m2
Lejen indeholder ikke vinterplads på land
Salg af el pr. kWh....................................................

2,50

Nekselø, fast plads...........................................pr. år

1.806

Indskud.........................................................pr. m2

280

610
102

Ved leje af plads erlægges leje pr. m2.
Indskuddet bliver tilbagebetalt ved lejemålets ophør, dog
først når pladsen er lejet ud igen og uden forrentning.
Arealfastsættelse (Havnsø og Sejerø)
Kvadratmeterprisen udregnes for arealet mellem
fortøjnings-pælene (regnet midt på pælene) og broen.
For fartøjer der ligger langs bro, regnes fartøjets længde
+ 2½ m, samt +1 m i bredden
Optagelse på venteliste.....................................pr. år

200

Andre fartøjer
Hjemmehørende registrerede fiskefartøjer, som ikke ved
fiskeri indtjener mindst et beløb svarende til m2 -prisen,
skal erlægge følgende:
Fiskefartøjer fast plads, grundgebyr....................pr. år
Fiskefartøjer...........................................årligt pr. m2

610
136

Andre erhvervsfartøjer, der ikke ved losning giver havnen
indtjening i form af vareafgift, skal
betale....................................................årligt pr. m2
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende
i havnene:
Havnsø, Nekselø, Røsnæs og Sejerø havne
Lystfartøjer indtil 6 m...................................pr. døgn
Lystfartøjer mellem 6-9 m.............................pr. døgn
Lystfartøjer mellem 9-11 m...........................pr. døgn
Derudover pr. påbegyndt m...........................pr. døgn
El-tilslutning................................................pr. døgn
På Sejerø + 20 kr. pr. døgn, da el/bad er inkluderet i
prisen
Anløb på Nekselø uden overnatning
Rabatordning i perioden 1/5-15/6 samt 1/9-31/10:
Folkepensionister over 65 år kan benytte en gæsteplads i
2 døgn og kun betale for 1 døgn:
Lystfartøjer indtil 6 m...................................pr. døgn
Lystfartøjer mellem 6-9 m.............................pr. døgn
Lystfartøjer mellem 9-11 m...........................pr. døgn
Udlejning af gæsteplads, pr. måned i perioden 1/5-1/11
(langtidsleje):
Både under 17 fod.....................................pr. måned
Både mellem 17-30 fod..............................pr. måned
Både mellem 30-35 fod..............................pr. måned
Både mellem 35-42 fod..............................pr. måned
Både over 42 fod.......................................pr. måned
Gæstende registrerede fiskefartøjer som ikke ved fiskeri
indtjener mindst et beløb (losningsafgift) svarende til
prisen på gæstelangtidsleje skal erlægge dette beløb
minus losningsafgift.

207

147
157
167
10
10

40

147
157
167

529
906
1.241
1.726
2.255

Fartøjer der henligger for længere tids
reparation eller ombygningsarbejder...........kvartal/m2

113

Henlægning af fartøjer med dette formål kan kun ske
efter ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget.
For vinterplads 1/11-1/5 betales (langtidsleje)
Både under 17 fod...................................................
Både mellem 17-30 fod............................................
Både mellem 30-35 fod.............................................
Både mellem 35-42 fod.............................................
Både over 42 fod.....................................................

1.181
2.094
2.990
4.177
5.358

For gæstesommerplads på land koster det halv pris af
vinterleje.
Aftale om gæstelangtidsleje indgås kun i det omfang,
havnefogeden skønner det muligt.
Havnsø Havn – Frihavnsordningen
Frihavnsbillet, inkl. el....................................pr. døgn
TS-skibe har 3 fridøgn, dog erlægges
forbrugsafgift...............................................pr. døgn

40
40

Rabatordning:
For pladslejere i offentlige og private havne i Kalundborg
Kommune gælder følgende rabatordning i relation til
betaling for overnatning i Sejerø havn.
•

Ordning med klippekort på 5 klip til en pris pr.
overnatning på 60 % af gældende betaling i
Sejerø havn

•

Klippekortet udstedes på et bådnavn og kan kun
bruges til pågældende båd, og er ikke
tidsbegrænset, hverken sæsonmæssigt eller
udløbsmæssigt.

For fremmede lystbåde i Havnsø, Nekselø, Røsnæs og
Sejerø havne gælder følgende rabatordning:
•

Betaling for 5 dage og 2 dage fri
(mod forudbetaling)

Tankning af diesel:
Prisen på diesel vil fra 2021 følge markedsprisen tillagt
driftsomkostninger til tankanlæg

10,40

Benyttelse af trailerrampe:
Havnsø, Røsnæs og Sejerø:
Årskort til de 3 havne...............................................
Dagskort.................................................................
Joller på land, inkl. årskort........................................
Hele året................................................................
1.5 - 1.10...............................................................

591
66
1.518
1.048

Benyttelse af bedding i Havnsø:
Registrerede fiskefartøjer:
Fartøjer op til 10 tons
(gældende for 3 dage) ............................pr. ophaling
Fartøjer over 10 tons
(gældende for 3 dage) ............................pr. ophaling
Derudover betales.........................................pr. dag
Fartøjer op til 10 tons..............................................
Fartøjer over 10 tons...............................................
Andre fartøjer:
Fartøjer op til 10 tons..............................pr. ophaling
Derudover betales..........................................pr. dag
fartøjer op til 10 tons...............................................
Pr. ophaling på store bedding:
Fartøjer over 10 tons...............................................
Derudover betales.........................................pr. dag
Efter 14 dages brug af beddingerne,
betales den dobbelte dagstakst efter
ovennævnte takster
Benyttelse af højtryksspuler...........................pr. time
Minimum 1 time

649
1.118
91
105

649
91

1.118
105

66

Fisk mv. – herunder indvolde
Fersk fisk, herunder frossen af værdi............mål, vægt
Muslinger i øvrigt.......................................mål, vægt
Laks, ål, hummer, krebs, rejer, østers
o. lign. Samt al tørret, saltet, røget eller
krydret fisk...............................................mål, vægt
Grovvarer, herunder tang, olie o. lign........pr. 1.000 kg
Andre varegrupper..................................pr. 1.000 kg
Sten, grus o. lign....................................pr. 1.000 kg

2,5 %
2,5 %

2,5 %
11
16
12

Kalundborg Vesthavn:
Udlejning af arealer:
Erhvervsarealer årligt......................................pr. m2

91

Pladsleje for lystbåde:
Takst I (Plads 207-214, 219-315 samt 501-550) .........
Takst II (Plads 102-206, 216 samt 218) .....................

4.586
3.325

Betalingsstrøm og gæstesejlerbilletter
I automaten køber man gæstesejlerbilletter samt et kort
som giver adgang til bad og toilet (depositum) .....

40

Bådpladsleje gæstesejlere pr. døgn
Både under 12 m.....................................................
Både over 12 m.......................................................
Både over 20 m.......................................................

155
190
298

Bådpladsleje gæstesejlere, pr. måned i perioden
1/5-1/11 (langtidsleje):
Både under 17 fod.....................................pr. måned
Både mellem 17-30 fod..............................pr. måned
Både mellem 30-35 fod..............................pr. måned
Både mellem 35-42 fod..............................pr. måned
Både over 42 fod.......................................pr. måned

529
906
1.241
1.726
2.255

Takster for lystbåde:
Frihavnsbillet ekskl. el..................................pr. døgn
TS-skibe forbrugsafgift ekskl. el.....................pr. døgn
Salg af el til TS-skibe og lystbåde....................pr. kWh

33
33
4

Taksterne er inkl. moms

Takster for erhvervsbåde:
Supply- og pilotbåde månedsafgift ..............................
Erhvervsskibe over 100 BT dækker 10 dg...........pr. BT
Erhvervsskibe over 100 BT, månedsafgift...........pr. BT
Erhvervsskibe under 100 BT pr. anløb.........................
Bugserbåde dækker 10 pr. BT....................................
Bugserbåde månedsafgift pr. BT................................
Salg af el til erhverv pr. kWh.....................................

2.071
4
21
449
2
10
2,45

Vareafgift:
Cargo og supply oil........................................pr. tons
Fisk, muslinger mv...................................................

17
2,5%

Taksterne for erhvervsbåde er ekskl. moms

