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Takstblad pr. 1. januar 2021 
 Priser er inkl. moms i dkr. 

 

Liggepladser  
Pladsbredde Depositum Årlig leje 

2,0 m 5.100 kr. 2.050 kr. 

2,5 m 6.400 kr. 2.575 kr. 

3,0 m 7.600 kr. 3.200 kr. 

3,5 m 8.900 kr. 3.860 kr. 

4,0 m 10.200 kr. 4.570 kr. 

4,5 m 11.500 kr. 5.175 kr. 

5,0 m 12.700 kr. 5.715 kr. 

5,5 m 14.000 kr. 6.340 kr. 

6,0 m 15.300 kr. 6.970 kr. 

6,5 m 16.600 kr. 8.085 kr. 

7,0 m 17.900 kr. 8.230 kr. 

 

Fiskerihavn erhverv 

Havnepenge for hjemmehørende fartøjer udgør minimum kr. 2063 + moms, dertil kommer tillæg på maksimum kr. 

4.000 + moms. Tillægget reduceres med betalt broafgift til havnen og bortfalder helt, hvis der betales broafgift med 

mindst kr. 4.000 + moms. 

 

Havnepenge for ikke hjemmehørende fartøjer udgør kr.761 + moms pr. påbegyndt måned, hvor skibet benytter 

havnen. 

Ønsker man at skifte status fra hjemmehørende til ikke hjemmehørende eller omvendt, skal dette meddeles 

havnekontoret inden kalenderårets start.  

 

Broafgift afregnes med 3% af lastens værdi i første hånd.  

 

Opbevaring på vinterpladsen 
Bådvogne & -stativer Ejere med bådplads Gratis 

Bådvogne &-stativer sommersæson Ejere uden bådplads 850 kr. 

Bådvogne & -stativer vintersæson Ejere uden bådplads 850 kr.  

Både på land  Ejere uden bådplads Kun efter aftale – leje pr. md. kr. 35 pr. m x lgd   

½-årlig opkrævning  

 

 

Grejhuse 
Depositum Årlig leje 

4.500 kr.  4.125 kr.  
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Takstblad pr. 1. januar 2021 
Priser er inkl. moms i dkr. 

 

 

Diverse 

Påsætning af årsmærke 215 kr.  

Arbejdsdagsgebyr  700 kr. 

Brug af vaskeplads, ejere uden bådplads 260 kr.  

Miljøgebyr   150 kr.  

Faktureringsgebyr (ej tilmeldt mail)  150 kr. 

Rykkergebyr  100 kr. momsfrit 

 

Fast bopæl på lystbåd med folkeregister adresse på havnen: 
Årlig afgift kr. 15.000 udover pladslejen ifølge takstblad.  

Afgiften betales med kr. 3.750 pr. kvartal. 

Ved indgåelse af kontrakt betales depositum kr. 15.000 + et kvartalsleje kr. 3.750 i alt kr. 18.750 

Se i øvrigt Retningslinjer for bopæl på lystfartøjer i Bønnerup Havn.  

 

Leje af bådstativer  
Priser er gældende for 2021 

 0-3 Ton 4-6 Ton 7-12 Ton 13-18 Ton 

Tilmeldingsgebyr 3000 4200 5400 9300 

Leje 1030 1405 1820 3100 

 

Havnen er ikke forpligtiget til at imødekomme alle ansøgninger. 

Inkluderet er bådvogn og traktor til transport på havnens arealer.  

Tillæg ved ekstra støtteben og bukke.  

 

Havnekran 

 

 * Hverdage 

* Officielle krandage 

* Lørdag – Søndag 

* Helligdage 

Ejere m. bådplads 550 kr. pr. løft 1100 kr. pr. løft 

Ejere u. bådplads 1250 kr. pr. løft 2500 kr. pr. løft 

  

Båden løftes på land = 1 løft  

Båd løftes i vandet = 1 løft  

 

Strøm afregnes efter måler  
Strøm afregnes efter måler. Måler udleveres af havnen mod et depositum på kr. 500.  

 

 


