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HOLBÆK HAVNEVÆSEN
TAKSTREGULATIV
A. Havneafgift for erhvervsfartøjer
B. Vareafgifter
C. Kajer og Pladser
D. Bådbedding
E. Havneafgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v.
F. Forskellige takster m.m.
G. Merværdiafgift
H. Fortolkning og ikrafttræden
A. Havneafgifter for erhvervsfartøjer
1. Almindelige bestemmelser
Af alle fartøjer og alt flydende materiel betales havneafgift (skibsafgift) for at henligge
i havnen eller i de uddybede løb til denne. Havneafgiften påhviler fartøjet.
Afgiften skal betales til havnevæsenet inden fartøjets afsejling. Havnevæsenet kan
dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet eller dets agent, meddele
tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.
Et fartøj anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen.
Havneafgiften beregnes af hele bruttotons (BT), således at brøkdele af tons
bortkastes.
Havneafgiften for miljøvenlige olietankskibe beregnes af olietankfartøjets bruttotonnage (BT) fratrukket tonnagen af fartøjets separate ballasttanke.
Afgiften dækker fartøjets henliggen i 2 uger.
Henligger fartøjet mere end 2 uger, aftales betaling for den næste periode med havnevæsenet.
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2018
incl.
moms

2019
incl.
moms

Havneafgiften betales pr. BT for hvert anløb.
4,15
4,18
For fartøjer der anløber havnen, for losning eller lastning af dellast på mindre
Note 1 Note 1
end 50 % af skibets dw/m3, kan afgiften beregnes med følgende takst: (pr.
BT:)
Havneafgiften for et anløb opkræves med minimum kr. ex. moms.
745,99 751,93
Afgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v. betales efter afsnit G i regulativet.
2. Fritagelse for havneafgift
A. Fartøjer, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder og som ikke er indrettet til
at medføre gods eller passagerer.
B. Hospitalsskibe, skoleskibe og internationale havundersøgelsesskibe. Fartøjer, der udelukkende anløber havnen for at rette kompas, radar, decca og lignende, foretage mindre reparationer, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte eller optage lods.
C. Fartøjer, der udelukkende ind– og udfører varer og materiel til havnevæsenets eget brug,
samt fartøjer, der udelukkende anvendes ved anlægs– og vedligeholdelsesarbejder, som
udføres for havnevæsenets regning.
D. Fartøjer, der anløber havnen for at benytte bedding eller for ved de derværende skibs– og
bådeværfter at underkastes reparation, når de ikke samtidig indtager eller endeligt udlosser ladning. Havneafgift ved eventuel ventetid på bedding / reparationsaftale.
E. Fartøjer, der tilhører Havnevæsnet eller er i dettes tjeneste.
F. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.
G. Fartøjer, der er inviteret, som officielle gæster af Holbæk Kommune.
2018
2019
inkl. moms inkl. moms

B. Vareafgifter
Almindelige bestemmelser
Ekspeditionsgebyr
Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit:
A. Afgift betales af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde
sø– eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme. Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender. Fartøjet eller
dets agent skal forinden fartøjets afsejling indbetale vareafgift. Havnevæsnet kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet
eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne
under punkt E.
B. Afgiften udgør kr. pr. ton jfr. dog nedenfor under C og E
C. Under forudsætning af at varerne ikke henligger på havnens kajer
eller pladser i mere end 3 døgn før lastning eller efter losning kan afgiften for nedennævnte bulkvarer beregnes med følgende takst: kr. pr.
ton.
1. Jord, grus, småsten og skærver
2. Malme og slagger
3. Vejsalt
4. Foderstoffer af animalsk oprindelse
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550,37

554,75

note 1

note 1

note 1

note 1
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5. Sø-materialer
D. Omsætter varemodtageren/afsenderen 20.000 kalenderår, ydes en
rabat på 5 % for hele partiet. Varearter under punkt B og C kan ikke
sammenregnes.
E. Af fersk fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser
i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,2 % af værdien ved salg
i første hånd, for så vidt angår ål dog 0,5 %.
Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnevæsenet skriftligt skal angive
beregningsgrundlaget. Angivelsen kan, efter tilladelse fra havnevæsenet, angives for et nærmere bestemt tidsrum.
F. Skibsføreren skal til havnevæsenet skriftligt angive varernes art og
vægt, jfr. dog punkt E. Varernes samlede vægt angives i bruttovægt i
hele 100 kg., således at brøkdele af 100 kg. bortkastes.
G. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektive lastning blev påbegyndt.
2. Fritagelse for vareafgift
Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at
skibsføreren i sin angivelse, jfr. 1. Almindelige bestemmelser, punkt F, begærer varerne losset
eller lastet uden erlæggelse af vareafgift.
A. Tomme pakningsgenstande og losse– og lastemidler, når de ikke
forsendes som handelsvarer
B. B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug
C. C. Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet
fangst
D. Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer
E. Post og rejsegods.
F. Varer og materiel til havnevæsenets eget brug.
G. Varer– dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer, der uden at
have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj
H. Varer, der midlertidig oplosses, men atter lastes under samme
ophold i havnen
2018
incl. moms

3. Tilbagebetaling af vareafgift
Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde
Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav
overfor havnevæsenet, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetaling ydes et ekspediti
Der tilbagebetales ikke beløb mindre end

2019
incl. moms

note 1

note 1

note 1

note 1

4. Afgivelse af oplysninger
Skibsføreren eller fartøjets agent skal endvidere til havnevæsenet afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger.
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C. Kajer og pladser
For varers oplagring ud over 3 døgn betales kr. pr. uge pr. m2.
For leje af areal til opsætning af redskabsskur betales en årsafgift på kr.
pr. m2
Dog minimum

D. Havneafgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v.
For lystfartøjer, der gæster havnen, betales havneafgift gældende pr.
overnatning:
Længde indtil 11,99 meter kr.
Længde mellem 12 - 14,99 meter kr.
Længde over 15 meter kr.
Gæstepladser anvises af havnevæsenet.
Fartøjer, der er nødsaget til at anløbe havnen på grund af havari, storm,
tåge eller andre vejrforhold, er fritaget for betaling af havneafgift, forudsat opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer.
For fastlæggende fartøjer betales årsafgift på kr. pr. m2 . (Dog minimum 1.126,90)
Afgift for pælepladser beregnes efter vandareal mellem pælene.

2018
2019
inkl. moms inkl. moms
note 1
note 1
106,71
108
1.333,8

2018
incl. moms

1.344,00

2019
incl. moms

142
173
254

143
174
256

176

177

1.754

1.768

Faste pladser tildeles af havnevæsenet for 1 sæson af gangen. Tildeling af havneplads er personlig
og overdragelse, f.eks. i forbindelse med salg af fartøjet, kan ikke finde sted.
Ved tildeling af havneplads gives fortrinsret til fartøjsejere, der i den forudgående sæson havde
fast plads i havnen. Fortrinsretten gælder fortsat dersom fartøjsejeren har udskiftet sit fartøj. Fortrinsretten bortfalder, hvis fartøjsejeren ikke har benyttet pladsen i 2 år.
Såfremt fartøjsejeren i forbindelse med sin havneplads betaler vareafgift til havnevæsenet, nedskrives årsafgiften med samme beløb, som er betalt i vareafgift. Årsafgiften bortfalder helt, hvis
den betalte vareafgift overstiger årsafgiften. Nedskrivning af årsafgiften foretages helårsvis bagud
efter 1. januar mod forevisning af dokumentation for betalte vareafgifter i det foregående år.
De anviste havnepladser må ikke fremlejes, eller på anden måde benyttes erhvervsmæssigt, uden
særlig tilladelse fra havnevæsenet.
Enhver fartøjsejer er ansvarlig for den skade hans fartøj måtte forvolde på andet fartøj eller på
havnens ejendom, og enhver fartøjsejer har pligt til at holde sit fartøj ansvarsforsikret.
Manglende betaling af havneafgift medfører, at fartøjsejeren med omgående virkning mister retten til havneplads.
Hvis der ikke findes ledige havnepladser, kan fartøjsejere der ønsker plads optages på en venteliste, der førers af havnevæsenet.
2018
incl. moms

E. Forskellige takster m.m.
Afgiften for levering af ferskvand er kr. pr. m3.
Afgift for benyttelse af el-stander er kr. pr. kWh.
For benyttelse af havnens hånddrevne kran (Max. 2 ton) er afgiften kr.
pr. halv dag. Ved benyttelse stiller havnen ikke mandskab til rådighed.
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2019
incl. moms

50

50

3

3

Udgået

Udgået
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Samtlige takster i nærværende regulativ justeres hvert års 1. januar efter nettoprisindekset for
juli i det foregående år. Taksterne for lystfartøjer der gæster havnen, justeres dog først når taksten (afrundet) er velegnet til kontant afregning. Holbæk Havnevæsen, Trafik og infrastruktur
kan, uanset taksterne i nærværende regulativ, fastsætte en takst eller midlertidigt ændrer en
takst, når det skønnes hensigtsmæssigt.
F. Merværdiafgift
Efter gældende lov beregnes der ikke merværdiafgift for benyttelse af kajer og pladser (afsnit C)
og benyttelse af banespor (afsnit D).
For de øvrige afsnit beregnes merværdiafgift med den til enhver tid gældende takst.
Udenlandske fartøjer og danske fartøjer i udenrigsfart er fritaget for merværdiafgift.
G. Fortolkning og ikrafttræden
Meningsforskel om forståelse af nærværende takstregulativ afgøres endeligt af det relevante
kommunale udvalg. Indtil udvalgets kendelse foreligger, må vedkommende rette sig efter Holbæk
Havnevæsen, Trafik og Infrastrukturs afgørelse.
Nærværende takstregulativ træder i kraft den 1. oktober 2002. Tidligere anvendte regulativer
ophører samtidig med at have gyldighed.
Ved tildeling af havneplads for lystfartøjer opkræves et indskud på kr. 25.000 og for jolleplads et
indskud på kr. 5.000.
Fartøjsejere, der står på venteliste til en havneplads, skal hvert år i december bekræfte ønsket
om fortsat at stå på ventelisten. Modtager havnekontoret ikke en bekræftelse på ønsket om fortsat at stå på ventelisten, vil vedkommende blive slettet af ventelisten.
note 1: Erhvervshavnen er nedlagt og er ikke længere i stand til at modtage skibe i international
fart, da Holbæk Havn ikke længere er en ISPS sikret havn.
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