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1. Offshore Tariff Sheet 

 

Indicative prices with proposals for negotiation. Special agreements can be made.  

 

Plot rental 

• Long-term rental beyond 12 months:  DKK 50.00 per m2 per year 

• Short-term rental:   DKK 15.00 per m2 per quarter 

    

Building rental 

• Opportunity to rent buildings in the harbour area:   

DKK 150.00-250.00 per m2 per year 

 

Goods tax 

• Goods tax on goods over quay:                 DKK 14 per ton 

 

Port charges  

Port charges are calculated on the basis of gross tonnage (GT) in accordance 

with the ship's tonnage certificate.  

 

• Single call. Max. 10-day stay: DKK 5 per GT, though min. DKK 800 

• Monthly charge. Unlimited call per month: DKK 20 per GT, though min.  

DKK 2,500 

 

Electricity and water 

• Electricity:    DKK 1.50 per kWh excl. taxes 

• Fresh water, connection fee:  DKK 300   

 Fresh water, consumption:   DKK 15 per m3  

 

Supply Chain 

We have a large network of partners and are happy to help you get in touch with 

them.   

 

 

All above prices exclude VAT.  
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2. Arealleje 

• Almindelig havnerelateret kontraktleje:  19,95 kr./m2/år 

Arealer for opstilling af redskabshuse eller etablering af byggeri til 

havnerelateret virksomhed.  

 

• Ikke havnerelateret kontraktleje: 31,86 kr./m2/år 

Arealer for etablering af byggeri til andet formål end ovenstående.  

 

• Arealleje for beddingsareal:  14,99 kr./m2/år 

 

• Løs pladsleje med kontrakt:    6,27 kr./m2/kvartal 

Ældre redskabshuse med kort opsigelsesvarsel. 

 

• Befæstede arealer, P-pladser  39,34 kr./m2/år 

Befæstede arealer eller P-pladser på areallejekontrakt. 

 

• Kortidsleje:    15,00 kr./m2/kvartal 

Arealer lejet efter individuel aftale for en kortere periode.  

 

• Arealer til oplæg af fiskeredskaber             21,43 kr./m2/kvartal 

Båse a 28 m2, 600,00 kr./kvartal 
 

• Særaftaler kan indgås. 

 

 

3. Bygningsafgifter 

• Bygningsafgift (kassevasker):  287,24 kr./m2/år. 

• Bygningsafgift (velfærdsbygningen): 244,42 kr./m2/år. 

• Bygningsafgift (garage, redskabshuse): 137,35 kr./m2/år. 

• Varmebidrag, Velfærdsbygningen: 151,66 kr./m2/år. 

 

• Hal afgift auktionshal: 0,4% af fiskens værdi. 

• Afgifterne kan kontraktmæssigt, for lejemål i rum eller bygninger aftales 

særskilt. 

 

 

4. Vareafgift. 

• Vareafgift af fisk: 2,4% af værdien 

• Vareafgift af gods: 14,00 kr./pr.ton. 
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5. Skibsafgift/havneafgift erhverv 

Skibsafgiften på Vesthavnen beregnes på grundlag af bruttotonnage (BT) i 

henhold til skibets målebrev. 

 

Fiskefartøjer med kutter nr. betaler en årlig afgift på 2.500,00 for at henligge 

ved en plads/bro/kaj. Afgifterne reduceres med de i kalenderåret betalte 

landingsafgifter.  

 

Enkeltanløb:  

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

 

Flex månedsafgift: 

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

Månedsafgift betales forud, og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for 

den pågældende kalendermåned. 

 

Lystfiskerfartøjer 

• Lystfiskerfartøjer: 1.500,00 kr./måned  

• Kan aftales særskilt. 

 

Fartøj henliggende uden fiskerettigheder 

• Ikke registrerede fartøjer pr. år: 2.300,00 kr. 

• Ikke registrerede fartøjer pr. mdr.: 300,00 kr. 

• Forbrug af el betales særskilt.               

 

 

6. Lystbåde/havneafgift  

• Lystbåde pr. overnatning            150,00 kr. inkl. moms (21 euro) 

• Lystbåde pr. måned      1.500,00 kr. inkl. moms (200 euro) 

 

 

7. Bådpladser Gl. Havn 

• Faste bådpladser pr. år (Gl. havn):           1.565,00 kr. inkl. moms 

• Faste bådpladser pr. år (Nordside): 785,00 kr. inkl. moms 

• Oplægningsplads på land pr. år:                  785,00 kr. inkl. moms  

 

• Bådplads pr. mdr. (Gl. havn):  250,00 kr. inkl. moms 

• Bådplads pr. mdr. (Nordside): 200,00 kr. inkl. moms 

 

 

 

 

 

 



 

Medmindre andet er fremgår er priserne ekskl. moms. Priserne er vejledende og kan ændres. 

 

 

 

 

8. Slæbestedsafgifter 

• Slæbesteds afgift pr. udsætning/optagning:  50,00 kr. inkl. moms 

• Slæbesteds afgift pr. år (kalenderår):  300,00 kr. inkl. moms 

 

 

9. Udleje af materiel, arbejde for andre mv. 

• Leje traktor incl. fører:     600,00 kr./time 

• Alm. timetakst:  400,00 kr./time  

• Kan aftales særskilt. 

 

 

10. EL og vand 

El salg 

• Elforbrug: 1,50 kr./KW. ekskl. afgifter 

• Nye brugere skal kontakte havnens personale, for oprettelse og registrering af 

målerstand ved ankomst.  

 

Vandsalg (ikke fiskefartøjer) 

• Tilslutningsafgift: 300,00 kr.  

• Forbrug: 15,00 kr./m2  

 

 

11. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


