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Resumé
I Teknikudvalgets mødet den 20. juni 2013 blev takstreguleringen for lystbåde og gæstesejlere i
kommunens lystbådehavne for 2014 godkendt.
Efterfølgende har flere havne gjort administrationens opmærksom på, at en større del end først
antaget af de hjemmehørende lystbåde, hvert efterår køres væk fra havneområdet.
Den foreslåede engangstakst hvor vinterleje var medtaget, ville derfor betyde en stor merudgift for
disse lystbåde.
Sagsfremstilling
Administrationen har efterfølgende haft møder med samtlige lystbådehavnes bestyrelser og brugere
for at finde en løsning, der både tilgodeser lystbådejerne og havnedriftens nødvendige udgifter til drift
og vedligeholdelse af havnene. Brugerne i Klintholm fiskerihavn er ikke hørt, da ændringen i Klintholm
ikke berører fiskerne.
Vedlagte takstblad for fiskeri- og lystbådehavne beskriver en model, hvor der betales efter m² båd og
en sommer/vinterleje i lighed med tidligere takstregulativer.
Den harmonisering af takster på fiskeri- og lystbådehavnene, som Teknikudvalget besluttede i oktober
2010, vil blive gennemført med vedlagte takstforslag.
Taksterne for gæstesejlere er de samme som ved Teknikudvalgets første behandling og godkendelse
på mødet den 20. juni 2013. Administrationen anbefaler, at godkendelsen af taksterne for
gæstesejlere bevares.
For at sikre en rimelig indtjening på erhvervsskibes anløb i havnene, er erhvervshavnens takster for
skibsafgifter medtaget i takstregulativet. Dette er særlig relevant i forhold til crewbåde i Klintholm Havn
til Krigers Flak (havvindmølleparken). Der afregnes for minimum 200 BT (brutto register ton).
For crewbåde afregnes en fast månedlig pris på 2.000 kr. Crewbåde anløber i Klintholm havnen flere
gange i løbet af et døgn.
Administrationen har i takstreguleringen lagt vægt på de services, nyanlæg, internet o.l., der er i de
enkelte havne, og denne vægtning ligger til grund takstene.
Takstforslaget tager højde for både fastliggere og gæster, samt erhverv i Vordingborgs fiskeri- og
lystbådehavne. Forslaget er delt op i arealleje på land, vandafgifter, elafgifter, beddingsanlæg og
slæbesteder, leje af faste pladser, gæstesejlere, autocampere og fiskerbåde.
Administrationen anbefaler, at takstforslaget kommer til at gælde i følgende havne: Vordingborg
Nordhavn, Masnedsund havn, Stege Lystbådehavn, Stege Nordre havn, Stege Sukkerhavn, Stege
Fiskerstræde, Bogø havn, Skåninge Bro, Kalvehave havn og Klintholm havn.
Bilag:
1 Åben Lystbåde takstregulering for 2014
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Indstilling
Vej- og trafikchefen indstiller,
at

takster for lystbådehavne og fiskerihavnen godkendes

Beslutning i Teknikudvalget den 24-09-2013
Indstillingen blev anbefalet.
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