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Takster og gebyrer
for Vordingborg Kommunes
Lystbådehavne

Hvad er omfattet?

Hvis intet er anført,
gælder det alle havne

2018

2019

Alle priser i takstbladet er inkl. moms
Differentierede priser i de enkelte havne afspejler
forskelle i serviceniveau

Sommerpladsleje fast bådplads, for hele perioden 1. april - 31. oktober, begge inkl.
Både under 10 m2
Både over 10 m

2

Både under 10 m2

Både over 10 m

2

Både under 10 m2

Både over 10 m2

Både under 10 m2

Både over 10 m

2

Skåning Bro, Bogø
og Hårbølle
Skåning Bro, Bogø
og Hårbølle

1.450 kr
145 kr/m

2

1.479 kr
148 kr/m

2

Kalvehave,
Klintholm,
Masnedsund,
Præstø,
Stege,
Vordingborg Nordhavn

1.550 kr

udgår

Kalvehave,
Klintholm,
Masnedsund,
Præstø,
Stege,
Vordingborg Nordhavn

155 kr/m2

udgår

Præstø,
Vordingborg Nordhavn

1.550 kr

1.581 kr

155 kr/m2

158 kr/m2

1.550 kr

1.519 kr

155 kr/m2

152 kr/m2

1.000 kr

udgår

Præstø,
Vordingborg Nordhavn
Kalvehave,
Klintholm,
Masnedsund,
Stege
Kalvehave,
Klintholm,
Masnedsund,
Stege

2

Både under 10 m på
særligt lavvandede
pladser
Både på særligt
lavvandede pladser
Joller ejet af sejlklub/forening, som driver sejladsaktivitet i
Vordingborg Kommune

Øvrige joller, der lejer fastliggerplads på land

1.000 kr
Opbevares gratis på land
og søsættes gratis

Opbevares gratis på land
og søsættes gratis

Ubegrænset gratis
Ubegrænset gratis
isætning og optagning ved isætning og optagning ved
bådrampe i hjemhavnen bådrampe i hjemhavnen

Vinterpladsleje på land/i vand 1. november - 30. marts begge inkl.
Både under 10 m2

775 kr / hele perioden
791 kr / hele perioden
155 kr/påbegyndt måned 158 kr/påbegyndt måned
77,5 kr/m2/ hele perioden
15,5 kr/m2/påbegyndt
måned

80 kr/m2/ hele perioden
16 kr/m2/påbegyndt
måned

Skåning Bro, Bogø
og Hårbølle

145 kr/m2

148 kr/m2

Kalvehave,
Klintholm,
Masnedsund,
Præstø,
Stege,
Vordingborg Nordhavn

155 kr/m2

udgår

155 kr/m2

159 kr/m2

Både over 10 m2

Vinterpladsleje i vand, for hele perioden 1. november - 30. marts begge inkl. varigt ophold i båden

Præstø,
Vordingborg Nordhavn
Kalvehave,
Klintholm,
Masnedsund,
Stege

155 kr/m

2

152 kr/m

2

Vinterpladsleje på land efter 15. maj
sommerpladsleje
+ 50 kr/påbegyndt døgn

sommerpladsleje
+ 51 kr/påbegyndt døgn

Mellemopbevaring (kort periode på land mellem optagning/isætning og transport til/fra privat vinterbevaring
Gratis - efter
forudgående aftale (max
30 dage)

udgår

3,50 kr/kWh
99 kr./måler +
kostpris for el-forbrug

3,6 kr/kWh
101 kr/måler +
kostpris for el-forbrug

1.200 kr

1.224 kr

1.200 kr

1.224 kr

1.000 kr

1.020 kr

2.000 kr

2.040 kr

Gratis (el på kabel med
bimåler som i hjemhavn)

Gratis (el på kabel med
bimåler som i hjemhavn)

EL: forbrug, aflæsning, afregning
El-forbrug (kabel med bimåler
udleveres ved isætning af båd)
El: pris for havnens aflæsning af måler i lejet
lokale i havnens bygning
El-gebyr ved manglende returnering af kabel
med bimåler
Ved tilslutning til andet kabel end udleveret kabel
med bimåler

pr. gang

Oprettelsesgebyr for fastliggerplads
Både under 10 m2
Både over 10 m

2

Pladsleje for fastliggere i Vordingborg Kommune, der besøger en anden af kommunens lystbådehavne i ydersæson:
1. januar - 15. juni og 1. september - 31. december
Første 5 døgn
6 døgn og frem
Første 5 døgn i samme
havn 6. døgn efter sidste
afrejse

Almindelig gæstepladsleje Almindelig gæstepladsleje
Gratis (el på kabel med
bimåler som i hjemhavn)

Gratis (el på kabel med
bimåler som i hjemhavn)

Gæstepladsleje
Både under 6 m
Både under 9 m
både under 12 m
Både under 15 m
Både under 18 m

90 kr
130 kr
170 kr
220 kr
270 kr

Både over 18 m

400 kr

95 kr
137 kr
179 kr
231 kr
284 kr
420 kr + 10 kr pr 1 m
ud over de 18 m

5. døgn i træk på
gæsteplads i en af
Vordingborg Kommunes
lystbådehave

gratis

gratis

Træskibe registreret i
Træskibssammenslutningen, uden betalende
gæster ombord

1. døgn er gratis

1. døgn er gratis

Gratis under stævnet

Gratis under stævnet

Gratis fastligger, betaling
for el som andre
fastliggere

Gratis fastligger, betaling
for el som andre
fastliggere

Deltagere i stævner
arrangeret af sejlklubber
i Vordingborg Kommune
Både, som kan
fremlægge
dokumentation for status
som bevaringsværdige

Låneplads (elforbrug betales separat efter dette takstblad)
Både under 12 m2
Både under 24 m2
Både under 35,99 m

2

Både over 36 m2

900 kr/måned

918 kr

1.200 kr/måned

1.224 kr

1.500 kr/måned

1.530 kr

1.800 kr./måned

1.836 kr

225 kr/m2
+ vareafgift på 3 % af
lossede fisk. Pladslejen
reduceres med betalt
vareafgift ved årets
udgang

230 kr/m2
+ vareafgift på 3 % af
lossede fisk. Pladslejen
reduceres med betalt
vareafgift ved årets
udgang

Registrerede fiskefartøjer

Erhvervsfartøjer, der ikke er fisker- eller lystfartøj, fx lodsbåde, CTV, slæbebåde

Som udgangspunkt
takstblad for Vordingborg
Havn
Se takstblad for vedr. skibs- og vareafgift
Vordingborg Havn
Konkret forhandling er
vedr. skibs- og vareafgift
mulig i særlige tilfælde.

Turistsejlads
Fast sejlads
Periodevis sejlads

12.000 kr/år
Forhandles fra
gang til gang

12.240 kr
Forhandles fra
gang til gang

Depositum ved manglende (fuld) forsikring efter havnemyndighedens vurdering
Både over 15 m

op til 150.000 kr

op til 153.000 kr

30 kr/døgn/person

31 kr/døgn/person

150 kr
500 kr
800 kr

udgår
udgår
udgår

200 kr

udgår
830 kr
155 kr

gratis

gratis

Forhandles fra
gang til gang

Forhandles fra
gang til gang

250 kr/løft

255 kr/løft

Gratis

Gratis

150 kr/døgn

158 kr/døgn

30 kr/døgn/person

31 kr/døgn/person

57,40 kr/m2

udgår

2

udgår

26,10 kr/m2

udgår

Gebyr for brug af sanitære installationer
Fartøj benyttet på
deleøkonomisk basis,
når midlertidig bruger er
ombord

Bådramper
Chipkort 2 bomløft
Chipkort 10 bomløft
Chipkort 20 bomløft
Genopfyldning af
personligt brugte 20
bomløft chipkort med
yderligere 20 bomløft.
Til brug i samme
kalenderår.
Årskort
Dagsbillet
Fælles dag optagning og
isætning:
hver havn har en dag
forår og en dag efterår,
hvor brug af bådramper
er gratis.
Erhverv med behov for
adgang til bådrampe

Løft over kaj (ikke inkl. selve kranen)
Både, der ikke har
fastliggerplads
eller låneplads i
pågældende havn
Både med fastliggerplads
og låneplads

Autocamper/campingvogn

Øvrige gæster (over 3 timer)

Arealleje
(elforbrug afregnes separat efter dette takstblad)
Havnerelateret
erhverv under 500 m2
Havnerelateret
erhverv under 1500 m
Havnerelateret
erhverv over 1500 m2

2

46,90 kr/m

Erhverv, både med og
uden kommunal bygning

Havnerelateret fritid
uden kommunal bygning
Havnerelateret fritid
med kommunal bygning
Private lejere uden
kommunal bygning
Private lejere med
kommunal
bygning
Ikke-havnerelateret
uden kommunal bygning
under 100 m2
Ikke-havnerelateret
uden kommunal bygning
under 500 m2
Ikke-havnerelateret
uden kommunal bygning
over 500 m2
Ikke-havnerelateret
med kommunal bygning
Stadeplads

forhandles fra gang
til gang på
markedslignende vilkår

2

udgår

minimum 104,20 kr/m2

udgår

41,70 kr/m

43 kr/m2

minimum 107 kr/m

2

104,20 kr/m2

udgår

52,10 kr/m2

udgår

27,10 kr./m2

udgår

156,40 kr/m2

udgår
50 kr pr gang

Havnegæster ledsagt af officielle handicapledsagere/hjælpere
gratis for
handicaphjælperen

gratis for
handicaphjælperen

109,25 kr

111 kr

Løn for havnepersonale v ekstra hjælp
Pr. påbegyndte
kvarte time

Generel information og definitioner

Beregning af areal på båd

Fartøj skroglængde x bredde som oplyst af fabrikanter og registreret i Dansk Sejlunions databaser. Fartøjer,
som ikke er oplyst af fabrikant og/eller optaget i databaser: Havnemyndigheden opmåler fartøjet. Opgøres
med en decimal.

Fastliggerplads

Aftale om bådplads til bestemt fartøj uden aftalt udløbsdato. Brug af fersk vand, internet, bade- og
toiletfaciliteter samt løft over kaj (dog ikke kran) i hjemhavnen er inkluderet i prisen.

Opsigelse

Skriftligt med 3 måneders varsel til den første i en måned

Gæstebåd

Fartøj, der ikke har indgået fastligger- eller lejeaftale med en af Vordingborg Kommunes havne

Låneplads

Tidsbegrænset aftale om bådplads til bestemt fartøj. Brug af ferskvand, internet, bade- og toiletfaciliteter
samt løft over kaj (dog ikke kran) i hjemhavnen er inkluderet i lejen

Ledige pladser på vand

Gratis til både ejet af sejlklubben - hvis der er ledige pladser

Aflæsning af el på bimåler

Aflæses ved isætning og optagning samt, når kablet afleveres til havnekontoret. Vinterplads i vand aflæses
1. november og 31. marts.

Fartøj der benyttes på deleøkonomisk basis

En bådejer stiller sit fartøj til rådighed for en midlertidig bruger. Fartøjet skal være hjemhørende i
Vordingborg Kommunes lystbådehavne og have indgået aftale om fastligger- eller låneplads.

Stadeplads på havn

Pladsholder indgår et-årig aftale med havneadministrationen om, hvor stadepladsen/pladserne er, hvilken
type aktivitet der forventes og forventet omfang. På baggrund af rammeaftalen køber stadeholder en
pladsbillet fra gang til gang.

Præstø Havn serviceydelser
Leje af arealer mv.
a. areal i laderne pr kvm beregnet som Lx (B+0,5m)
b. værkstedsrum i laderne pr kvm
c. parkering af bil i laderne
d. parkering af bil i laderne
e. depotrum i Det røde Pakhus
f. opbevaring af mast i Det røde Pakhus

pr. påbegyndt måned
pr. påbegyndt måned
uge
weekend
kalenderåret
årlig

25,03 kr
25,03 kr
150,00 kr
50,00 kr
2322,50 kr
337,50 kr

26 kr
26 kr
153 kr
51 kr
2369 kr
344 kr

pr. påbegyndt måned
pr. påbegyndt uge
pr. båd
pr. påbegyndt time

128,00 kr
186,00 kr
150,00 kr
630,85 kr

131 kr
190 kr
153 kr
644 kr

pr. løft
pr. løft
pr. løft
pr. løft
pr. flytning
pr. påbegyndte kvarte
time
pr. påbegyndte kvarte
time

660,00 kr
530,00 kr
418,50 kr
295,00 kr
250,00 kr

udgår
udgår
udgår
udgår
udgår

270,00 kr

udgår

218,75 kr

223 kr

50 kr
Gratis

51 kr
Gratis

Leje af materiel mv.
a. bådstativ
b. Malerflåde
c. Højtryksrenser
d. Rammeflåde uden fører

Håndtering af fartøjer
a. Løft af fartøj med længde over 18 fod
b. Løft af fartøj med længde til og med 18 fod
c. Løft af mast til og fra fartøj
d. Løft af mast til og fra masteloft
e. Flytning af stativ eller bådvogn
f. Andet med autokran med fører
g. Slæbebåd med kran og fører

Havnekort til adgangskontroller
a. Bådejere med lejekontrakt på bådplads
b. Fornyelse af havnekort

Udstedelse 1/4-31/3
Årligt senest 31/3

Vordingborg Kommune
Postboks 200
Mønsvej 130
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 36 36

