Thorsminde Havn
Priser og forretningsbetingelser
Januar 2019

1. Arealleje
2. Bygningsleje
3. Vareafgift
4. Skibsafgift/havneafgift
5. Brug af slæbested
6. Udleje af materiel mv.
7. El og vand
8. Brug af bedding

Thorsminde Havn  Vesterhavsgade 1A  Thorsminde  6990 Ulfborg
CVR 3407 2205  Bank 2211 759189728  Mobilepay 25887
Havnechef Lisette Sønderby  Tlf 9749 7044  Mail lisette@thorsmindehavn.dk

Med mindre andet er nævnt er priserne ekskl. moms
1.
•
•
•
•
•

Arealleje
Almindelig havnerelateret kontraktleje:
Ikke havnerelateret kontraktleje:
Arealleje for beddingsareal:
Løs pladsleje:
Særaftaler kan indgås.

2.
•
•
•
•

Bygningsafgifter
Bygningsafgift (kassevasker):
Bygningsafgift (velfærdsbygningen):
Bygningsafgift (garage, redskabshuse):
Varmebidrag, Velfærdsbygningen:

•
•

Hal afgift auktionshal: 0,4% af fiskens værdi.
Afgifterne kan kontraktmæssigt, for lejemål i rum eller bygninger aftales
særskilt.

19,10 kr./m2/år
30,50 kr./m2/år
14,35 kr./m2/år
6,00 kr./m2/kvartal

275,00 kr./m2/år.
234,00 kr./m2/år.
131,50 kr./m2/år.
145,20 kr./m2/år.

3. Vareafgift.
• Vareafgift af fisk: 2,4% af værdien
• Vareafgift af gods: 14,00 kr./pr.ton.

4. Skibsafgift/havneafgift
Skibsafgiften på Vesthavnen beregnes på grundlag af bruttotonnage (BT) i
henhold til skibets målebrev.

•

Enkeltanløb:
Henliggende max 10 dage: 2,50 kr. pr. BT, dog min. 400,00 kr.

•

Månedsafgift:
Ubegrænset pr. kalendermåned: 11,50 kr. pr. BT, dog min. 1.800,00 kr.

•

Fartøj henliggende uden fiskerettigheder
Ikke registrerede fartøjer pr. år: 2.200,00 kr.

•
•

Lystfiskerfartøjer
Lystfiskerfartøjer: 1.500,00 kr./måned
Kan aftales særskilt.

Med mindre andet er nævnt er priserne ekskl. moms

•
•

Lystbåde pr. overnatning
Lystbåde under 15 meter:
Lystbåde over 15 meter:

•
•

Lystbåde pr. måned
Lystbåde under 15 meter:
Lystbåde over 15 meter:

•
•

Bådpladser Gl. Havn
Faste bådepladser pr. år:
Løse pladser på land pr. år:

140,00 kr. inkl. moms (20 euro)
160,00 kr. inkl. moms (22 euro)

700,00 kr. inkl. moms (80 euro)
1.875,00 kr. inkl. moms (250 euro)

1.500,00 kr. inkl. moms
750,00 kr. inkl. moms

5. Slæbestedsafgifter
• Slæbesteds afgift pr. udsætning/optagning: 50,00 kr. inkl. moms
• Slæbesteds afgift pr. år (kalenderår):
300,00 kr. inkl. moms

6.
•
•
•

Udleje af materiel, arbejde for andre mv.
Leje traktor incl. fører:
600,00 kr./time
Alm. timetakst:
400,00 kr./time
Kan aftales særskilt.

7. EL og vand
El salg
• Elforbrug: 1,45 kr./KW. ekskl. afgifter

•
•

Vandsalg (ikke fiskefartøjer)
Tilslutningsafgift: 150,00 kr.
Forbrug: 6,00 kr./m2

8. Brug af bedding
For aftale om brug af bedding kontaktes tlf. 9749 7190
• Registrerede fartøjer under 6BT:
2.600,00 kr.
• Ikke registrerede fartøjer
2.600,00 kr.
• Registrerede fartøjer over 6BT:
3.600,00 kr.
• Henstående på land pr. dag:
150,00 kr.
• Prisen er inkl. forbrugsafgifter.

