
Gæster Takst- og prisblad 2022 
Alle priser er inkl. 25% moms.  

Ret til ændring uden forudgående varsel forbeholdes. 

 

Gæstepladser pr. påbegyndt døgn, inkl. vand men ekskl. strøm  
Type  Størrelse, Meter Pris kr. 

Enkeltskrogsbåde 0 – 9,99 175,- 

Enkeltskrogsbåde 10 – 11,99 195,- 

Enkeltskrogsbåde 12 – 14,99 235,- 

Enkeltskrogsbåde 15 – 19,99 430,- 

Enkeltskrogsbåde 20 + 555,- 

Flerskrogsbåde 0 – 11,99 265,- 

Flerskrogsbåde 12 + 310,- 

 

Autocamper  190,- 

 

Rabat: Gæster kan ligge hver 7. dag gratis, ved kontinuerlig leje.  

 

El, brusebade, slæbested m.v. 
Faciliteter som betales med havnekort Pris kr. 

Havnekort depositum 
Depositum kan kun tilbagebetales, såfremt kortet er intakt 

50,00,- 

Brug af slæbested, pr. åbning 50,00,- 

Pris pr. kWh 4,50,- 

3 min. Brusebad 5,00,- 

Der er 2 automater for betaling af gæstepladser, samt køb af havnekort. Se kortudsnit. 

  

Placering af betalingsautomater for gæster, samt køb af havnekort. Den ene automat er 
placeret ved den store kran på stor molen, og den anden bag ved sejlklubben på lille molen. 



Gæster Takst- og prisblad 2022 
Alle priser er inkl. 25% moms.  

Ret til ændring uden forudgående varsel forbeholdes. 

 

Øvrigt kranarbejde, transport, opbevaring m.v. 

 0 - 3 t. 3 - 8 t. 8 - 10 t. 10 - 15 t. 15 - 30 t. 

Optagning og søsætning inkl. transport  
og 7 dages stativleje på havnens område 1, 2, 3) 

2.060,- 3.090,- 4.120,- 5.150,- 6.180,- 1 

Inspektionsløft. Maks. 1 time til inspektion af 
båden2). 

1.570,- 2.345,- 3.140,- 3.915,- 4.685,- 

Optagning eller søsætning i øvrigt, pr. gang, maks. 
20 minutter. 

930,- 1.650,- 2.420,- 2.780,- 3.295,- 

Ekstraarbejde pr. påbegyndt time, f.eks. ved skader  570,- 
1) Transport og opbevaring i standardstativ er ikke muligt for skibe på 15 tons og derover og er derfor ikke inkluderet i prisen. 

Aftales særskilt med havnechefen. 
2) Inklusiv muligheden for rensning af bund med højtryksrenser, på havnens spuleplads på stormolen. 
3) Forår - tirsdage fra 1. maj indtil ugen op til Sct. Hans. Efterår – tirsdage fra uge 34 og indtil fællesoptagning. 

 

 

 

 

 

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

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 sommersæsonen, 

normalt fra medio april til medio oktober. 

 

 

 

 

 

Bedding 0-19,9 ton 20+ ton 

Optagning og søsætning, inkl. ophold på bedding 
op til 4 døgn 

3.140,- 5.200,- 

Ophold på bedding, pr. døgn herudover, dog maks. 
7 døgn i alt 1) 

565,- 565,- 

Diverse Pris kr. 

Søsætning eller optagning ved ekstern vognmand 
Kajafgift pr. gang  
Afregnes i Automat ved Havnekontoret. 

260,- 


