
Havnetakster      Takst 

Havne - Fællestakster for Odden, Nykøbing Sj. og Rørvig havne inkl. moms 2022

Faste bådpladser 1/4 - 31/10.  Der skal tillægges 50 pct. af sommertakst til eengangsindskud. 

Dette refunderes ikke.

Maximalmål inden for hver enkelt kategori

Kategori 07 - 1,95 x 4,50 2.100               

Kategori 08 - 2,25 x 5,50 2.865               

Kategori 09 - 2,25 x 6,00 3.250               

Kategori 10 - bredde maximal 1,99 3.650               

Kategori 12 - bredde maximal 2,49 4.550               

Kategori 13 - bredde maximal 2,99 5.465               

Kategori 14 - bredde maximal 3,49 6.375               

Kategori 15 - bredde maximal 3,99 7.280               

Kategori 16 - bredde maximal 4,49 8.200               

Kategori 17 - bredde maximal 4,99 9.105               

Kategori 18 - bredde maximal 5,49 10.015             

Kategori 19 - bredde maximal 5,99 10.935             

herefter pr. 0,50 meter i bredden 915                  

Båd på landevejstrailer inklusive slæbested. Kun i Nykøbing og kun sommersæson                              3.190               

Vinteropbevaring 1/11-31/3, 20 pct.

Kategori 07 - 1,95 x 4,50 420                  

Kategori 08 - 2,25 x 5,50 573                  

Kategori 09 - 2,25 x 6,00 650                  

Kategori 10 - bredde maximal 1,99 730                  

Kategori 12 - bredde maximal 2,49 910                  

Kategori 13 - bredde maximal 2,99 1.093               

Kategori 14 - bredde maximal 3,49 1.275               

Kategori 15 - bredde maximal 3,99 1.456               

Kategori 16 - bredde maximal 4,49 1.640               

Kategori 17 - bredde maximal 4,99 1.821               

Kategori 18 - bredde maximal 5,49 2.003               

Kategori 19 - bredde maximal 5,99 2.187               

herefter pr. 0,50 meter i bredden 183                  

Joller på land på egen jollevogn (ikke landevejstrailer) hele året

Jollevægt maks. 100 kg - hele året incl. slæbested 935                  

Jollevægt maks 250 kg - hele året incl. slæbested 1.715               

Sommeropbevaring af bådvogne og bådtrailere 1/4 - 31/10 

Vogne og trailere op til 15 m2                                                                        495                  

Vogne og trailere over 15 m2                                                                         710                  

Erhvervsfartøjer 

Erhvervsfiskefartøjer (årlig leje) 3.175               

Bropenge (hjemmehørende både) 2,1%

Bropenge (fremmede både) 2,5%

Erhvervsfartøjer (årlig leje) 19.155             

Vinterplads i Nykøbing i bådhal, Fregatvej 1

Længde plus 0,5 meter x bredde plus 0,5 meter, i alt pr. m2 250

Havnetakster Gæster        Takst 2022

Gæsteleje pr. døgn inkl. bad og strøm GÆSTER

Bådlængde under 8 m 190

Bådlængde 8-10 m 190

Bådlængde 10-15 m 210

Bådlængde over 15 meter 315

Autocamper 170

Slæbestedsafgift pr. dag 50

Slæbestedsafgift pr. årskort Tilbydes ikke

Kontrolafgift ved manglende betaling af gæsteleje 510

Afgift for ulovlig overnatning (camping) 510

Optagelse på venteliste til fast bådplads - gebyr pr. år 240



Midlertidige plads i vand  uden landplads

Fra 1. september til 31. marts faktureres 100 % af sommertakst kategori fast plads Pladstakst

Fra 1. november til 31. marts  faktureres 50 % af sommertakst kategori fast plads Pladstakst

Andre takster

Serviceopgaver udført af havnens personale pr. time 535

Bugsering af både pr. påbegyndt time (inden for havnens værker og for ejers risiko) 535

Arealleje (skure, containerpladser o.l.) pr. m2 95

Ved skønsmæssigt større forbrug af el, betales efter forbrug over måler

El ved køb over bi-måler pr. kW/t 2,8

Lån af højtryksrenser (når det ikke er i forbindelse med optagning med kran (Nykøbing) eller bedding 

(Odden)

130

Kajakopbevaring i hus på Rørvig Havn alle hylder 500

Gebyr for pladsbytte 380

Både med faste pladser kan ligge i kommunens to øvrige havne i tre dage uden betaling, dog kun 

1 dag i juli måned



Odden Havn, Bedding Takst 2022

Højsæson (1/4-30/9)

Op og ned inkl. 1 døgn 1.600               

Tillæg pr. døgn pr. BRT 25                   

Lavsæson (1/10 - 31/3)

Op og ned inkl. 1 uge 1.140               

Tillæg pr. døgn pr. BRT 25                   

Højtryksspuler pr. dag pr. båd 250                  

Højtryksspuler - maks. 2 timer (pr. gang) 130                  

Vand til spuling, ekskl. afledningsafgift (pr. m3) 27                   

Nykøbing Sj. Havn, Kran og stativer

Leje bådstativer (pr. år)

Sejlbåd/motorbåd 5 T 1.240               

Sejlbåd/motorbåd 10 T 1.640               

Sejlbåd/motorbåd 18 T 2.020               

Stativleje for kortere perioder - pr. påbegyndt uge 500                  

Ekstra støtteben (2 stk.) til både i systemstativ med mast på land       Specialaftale

Kranløft, optagning eller søsætning UDEN mast inkl. traktorkørsel

Op til 5.000 kg 725                  

Op til 10.000 kg 1.150               

Kranløft, optagning eller søsætning MED mast inkl. traktorkørsel

Op til 5.000 kg 725                  

Op til 10.000 kg 1.150               

Over 10.000 kg, kontakt havnepersonalet Specialaftale

Benyttelsestakster fremmede både   Takst 2022

Mastekran i Nykøbing 250                  

Kajkantafgift ved erhvervsmæssig lastning og losning samt udsætning eller optagning af fremmed båd 

fra kaj pr. båd

400                  

Optagning og isætning med havnens kran, benyttelse af vaskeplads og brug af havnens stativ 

inkl. traktorkørsel og stativ

Både op til 10 tons - ophold max 1 uge 3.500               

Ekstra dage Alm. gæsteleje

Kvikløft gæstesejlere, maks. 2 timer, maks. 10  tons, hverdage i sommersæson 2.300               

Tillæg pr. ekstra påbegyndt time 535                  

Arealtakster Foreninger og klubber m.fl.

Arealleje pr. m2 til foreninger mv. udover hvad der skal stilles vederlagsfrit til rådighed jf. lovgivningen 95                   

Årlig betaling for afhentning af affald pr. stativ - omfattet af havnens affaldsplan 2.500               

Benyttelse af havnenes arealer til større arrangementer pr. dag

Taksten retter sig mod private og kommercielle parter. Satserne fremgår af særskilt takstblad på 

kommunens hjemmside. Evt. særlige ydelser aftales med havenefogeden.

Bådopbevaringstelte maksimalt 60 m2  kun muligt i Nykøbing



Beregnes som længde X bredde x 1,5 = antal m2, pris er pr. m2, 1/10-30/4 47                   

Bådopbevaringstelte, helårs beregnes som arealleje til fast skur pr. m2 95                   

Takster for permanent beboelse i båd. Kun tilladt i Nykøbing Sj. Og maks. 5 både. Takst 2022

Månedlig betaling pr. person med bopæl i båd 400                  

Lukkede grupper, Odden , Rørvig og Nykøbing Sj

Faste bådpladser, pr. år (gældende for særlige lejekontrakter før 31/12 2015)

Både, der ikke er placeret korrekt efter breddekategori, skal reguleres til aktuel priskategori senest 2023. Takst 2022

Max bådstørrelse 1,95 x 4,50 meter, kategori 07 2.100               

Max bådstørrelse 2,25 x 5,50 meter, kategori 08 2.865               

Max bådstørrelse 2,25 x 6,00 meter, kategori 09 3.250               

Max bådbredde 1,99 meter, kategori 10 3.650               

Max bådbredde 2,49 meter, kategori 12 4.550               

Max bådbredde 2,99 meter, kategori 13 5.465               

Max bådbredde 3,49 meter, kategori 14 6.375               

Max bådbredde 3,99 meter, kategori 15 ingen både

Max bådbredde 4,49 meter, kategori 16  (Odden M/S  Kamille) 9.840               

Max bådbredde 4,99 meter, kategori 17 (Odden M/S Helga Marie) 10.926             

Max bådbredde 5,49 meter, kategori 18 ingen både

Max bådbredde 5,99 meter, kategori 19 (Odden M/S Relay) 13.122             

Auktionshallen Odden Havn

Auktions hal lørdag/søndag weekend med lejers egen slut rengøring 2.500               

Auktions hal,  1 uge/7 dage 7.000               

Auktions hal foredrag  4 timer 500                  

Auktions hal foredrag aften 4 timer 600                  

Forbrug af strøm, privat/eventbureauer pr. kwh 2,8                  

Slutrengøring af havnens personale 1.070               

Åbne og lukke gebyr, kun hverdage mellem 8.00 og 16:00 ( andre tidspunkter +100 %) 275                  


