HOLBÆK HAVNEVÆSEN
Takstregulativ m.m. for fritidssejlere
2020

Betalingsreglement for Holbæk Havnevæsen
§1
Holbæk Havnevæsen, som er en del af Holbæk Kommune, administrere havne og havneafsnit i Holbæk Kommune, der ejes af kommunen.
§2
I de til enhver tid gældende regulativer og ordensreglementer er forhold omkring takster, pladsanvisning, sejlregler og ordensregler m.v.
beskrevet.
§3
Havneadministrationen er daglig ansvarlig og påser overholdelse af
regulativer og ordensreglementer samt opkræver diverse havneafgifter.
§4
Takstregulativ m.v. for Holbæk Havnevæsen vedtages af Holbæk Byråd. Taksterne gælder i perioden 1. januar til 31. december og reguleres årligt med nettoprisindekset for juli måned i det foregående år.
§5
Ved rykning for ikke betalt afgift betales gebyr. Gebyret er af samme
størrelse som kommunens øvrige rykkergebyr og fastsættes af Byrådet. I tilfælde af manglende betaling kan restancer, i forhold til sølovens kapitel 3 og 4 i ”Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer”, inddrives ved udlæg. Ved udlægsforretning pålægges udlægsafgift efter retsafgiftslovens bestemmelser.
§6
Fartøjsejer eller lejer, som er i restance med betaling for tidligere år,
kan ikke leje havneplads, areal eller redskabsskur. Restancer vedr.
havneafgift har fortrinspanteret i fartøjet.
Ikrafttræden den 1. januar 2020

Gældende på Holbæk Gl. og Ny Havn.
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Depositum
For Bådplads
For jolleplads

Pris i kr.
25.000,00
5.000,00

Havneafgifter m.v. pr. år
Jolleplads (max 5 x 1,80 m)
1777,00
Ll. Pæleplads (max 8 x 2,50 m)
4276,00
St. Pæleplads (max 10 x 2,50 m)
5344,00
Havneplads pr/m2
178,00
Flydebro (max 10 x 3,10 m)
5522,00
Flydebro (max 13 x 4,10 m)
9262,00
El. pr. kwh (udover 100 kwh/år)
3,00
Depositum for ledning m/måler
500,00
Erstatning for bortkommen/defekt
Ledning
3.000,00
Gæstesejler, indtil 11,99 meter
144,00
Gæstesejler, 12– 14.99 meter
175,00
Gæstesejler, over 15 meter
257,00
Miljøbillet/døgn, første 3 døgn (fra frihavn) 35,00
Årligt gebyr for optagelse på venteliste
200,00

Gæstesejlere
For lystfartøjer, der gæster havnen, betales havneafgift gældende
pr. overnatning:
Gæstesejlere, hjemhørende i frihavn.
Frihavnsmærket skal bæres synligt for betragtning af, at kunne
gøre brug af 3 døgns miljøafgift, jf. ”Frihavnsregulativ”.
Gæstepladser anvises af havnevæsnet.

Der skal løses havnebillet ved ankomst til havnen.
Ved manglende billet, opkræves gebyr på 250,00 kr.
Elforbrug: 100 kwh er inkl. i havneafgiften for fast plads i havnen.
Samtlige takster reguleres hvert år, 1. januar, efter nettoprisindekset for juli i det foregående år.
Holbæk Havnevæsen og Holbæk Kommune kan, uanset taksterne
i nærværende regulativ, fastsætte en takst eller midlertidig ændre
takst, når det skønnes hensigtsmæssigt.
Fartøjer, der er nødsaget til at anløbe havnen grundet havari,
storm, tåge eller andre vejrforhold, er fritaget for betaling af havneafgift, forudsat opholdet i havnen ikke strækker sig over 24 timer.
Faste pladser tildeles af havnevæsnet for 1 sæson ad gangen. Tildeling af havneplads er personlig og overdragelse, f.eks. i forbindelse med salg af fartøjet, kan ikke finde sted.
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.
De anviste havnepladser må ikke fremlejes, eller på anden måde
benyttes erhvervsmæssigt, uden særlig tilladelse fra havnevæsnet.

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 føres af havnevæsnet.
Venteliste: Der opkræves et årligt gebyr, for at stå på hver venteliste, fartøjsejer måtte ønske. Gebyret er gældende for perioden 1.
januar til 31. december og indbetalt gebyr refunderes ikke.
Fartøjsejere, der ønsker at stå 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.

Fortolkning og ikrafttræden:
Meningsforskel om forståelse af nærværende takstregulativ, afgøres endeligt af det relevante kommunale udvalg. Indtil udvalget kendelse foreligger, må vedkommende rette sig efter (Trafik
og Infrastrukturs) afgørelse.
Ikrafttræden den 1. januar 2020. Tidligere anvendte regulativer
ophører samtidig med at have gyldighed.

