
Takst- og prisblad 2019 
Alle priser er inkl. 25% moms.  

Ret til ændring uden forudgående varsel forbeholdes. 

 
 

Gæstepladser pr. påbegyndt døgn, inkl. vand men ekskl. strøm 

Type og størrelse Pris kr. 

Enkeltskrogsbåde 0 – 9,99 meter 160,- 
Enkeltskrogsbåde 10 – 11,99 meter 180,- 
Enkeltskrogsbåde 12 – 14,99 meter 210,- 
Enkeltskrogsbåde 15 meter og derover 325,- 
Flerskrogsbåde 0 – 11,99 meter 250,- 
Flerskrogsbåde 12 meter og derover 300,- 
  
Autocamper, pr. døgn 175,- 

 

Gæster kan ligge gratis hvert 7. døgn.  

 

Faste pladser 

Gammel Havn, Marina og Sandbjerg Marina Pris kr. 

Indskud 1) pr. m2 vandareal 2) 386,70 
Årlige leje, pr. m2 vandareal 2) 149,11 
eller  
Leje og 1 års afdrag på indskud, pr. m2 vandareal 2) 245,71 

 

Østhavn Pris kr. 

Indskud 1) pr. m2 vandareal 2) 440,58 
Årlige leje, pr. m2 vandareal 2) 168,62 
eller  
Leje og 1 års afdrag på indskud, pr. m2 vandareal 2) 279,40 

 

1) Værdi af indskud nedskrives med 1/6 pr. år. Ved opsigelse af en plads f.eks. senest ved udgangen af det 4. år vil man 

således få tilbagebetalt 2/6 af det oprindeligt indbetalte indskud. 

2) Størrelse af vandarealet beregnes af pladsens nominelle størrelse, som i bredden måles fra midte af pæl til midte af 

pæl ved havbunden og i længden måles fra midte af pæl ved havbunden til forkant af bro. 

Ved pladsskifte fra mindre til større plads, reguleres indskuddet i forhold til det forøgede vandareal. Ved pladsskifte 

fra større til mindre plads, reguleres indskuddet i forhold til det formindskede vandareal kun i det omfang værdien af 

det oprindeligt betalte indskud ikke er nedskrevet jfr. 1). 
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Vinterpladser på land, kranløft m.m. 

Leje af standardstativ (obligatorisk) 0 - 3 ton 3 - 8 ton 8 - 10 ton 10 - 15 ton 

Indskud 1)  3.750,- 3.750,- 5.000,- 6.250,- 
Leje i vintersæson fra 1/10 til 30/4 1.250,- 1.250,- 1.625,- 1.875,- 
Tillæg for sidestøtter (optagning med mast) 750,- 750,- 750,- 750,- 
     

 
1) Værdi af indskud nedskrives med 1/6 pr. år. Ved opsigelse af et stativ f.eks. senest ved udgangen af det 4. år vil man 

således få tilbagebetalt 2/6 af det oprindeligt indbetalte indskud. 

 

Fælles søsætning og optagning 0 - 3 t. 3 - 8 t. 8 - 10 t. 10 - 15 t. 

Søsætning inkl. transport  
i standardstativ på havnens område 

575,- 1.000,- 1.450,- 1.650,- 

Optagning inkl. transport  
i standardstativ på havnens område 

575,- 1.000,- 1.450,- 1.650,- 

     
 

Øvr. kranarbejde, transport og opbevaring 0 - 3 t. 3 - 8 t. 8 - 10 t. 10 - 15 t. 15 - 30 t. 

Optagning 575,- 1.000,- 1.450,- 1.650,- 2.000,- 
Søsætning 575,- 1.000,- 1.450,- 1.650,- 2.000,- 
Stativleje 1 - 7 døgn i f.m. optagn./søsætn. 0,- 0,- 0,- 0,- Ej mulig 
Efter aftale: Stativleje derudover, pr. døgn 160,- 160,- 160,- 160,- Ej mulig 
Transport på havnens område, pr. time 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- Ej mulig 
Ekstraarbejde pr. time, f.eks. ved skader  500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 
Mastekran (på havnekranen), pr. gang 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 

 

BEMÆRK: Rensning af bund må kun finde sted ved brug af filteranlægget på havnens spuleplads på stormolen. 

Bundrensning uden brug af filteranlægget kan medføre erstatningskrav. Højtryksrensning er forbudt i sommer-

sæsonen, normalt fra medio april til medio oktober. 

 

Bedding Pris kr. 

Optagning og søsætning, inkl. ophold på bedding op til 4 døgn 2.000 
Ophold på bedding, pr. døgn herudover, dog maks. 7 døgn i alt 1) 500 

 
1)  Ophold af længere varighed kun efter nærmere aftale med havnefogeden. 

 

Slæbested Pris kr. 

Brug af slæbested, pr. åbning 40 
 


