
Havnetakster  Takst (kr.)  

Havnetakster for Odden, Nykøbing Sj. og Rørvig havne 2023 

Faste bådpladser 1/4 - 31/10.  Nye pladslejere skal tillægges 50 pct. af sommertakst 
til eengangsindskud. Dette refunderes ikke ved opsigelse.   

Maximalmål inden for hver enkelt kategori   

Kategori 07 - 1,95 x 4,50                  2.285  

Kategori 08 - 2,25 x 5,50                  3.120  

Kategori 09 - 2,25 x 6,00                  3.540  

Kategori 10 - bredde maximal 1,99                  3.975  

Kategori 12 - bredde maximal 2,49                  4.960  

Kategori 13 - bredde maximal 2,99                  5.955  

Kategori 14 - bredde maximal 3,49                  6.945  

Kategori 15 - bredde maximal 3,99                  7.935  

Kategori 16 - bredde maximal 4,49                  8.935  

Kategori 17 - bredde maximal 4,99                  9.925  

Kategori 18 - bredde maximal 5,49                10.915  

Kategori 19 - bredde maximal 5,99                11.915  

herefter pr. 0,50 meter i bredden                     995  

Båd på landevejstrailer inklusive slæbested. Kun i Nykøbing og kun sommersæson                                                3.475  

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

Kategori 07 - 1,95 x 4,50                     457  

Kategori 08 - 2,25 x 5,50                     624  

Kategori 09 - 2,25 x 6,00                     708  

Kategori 10 - bredde maximal 1,99                     795  

Kategori 12 - bredde maximal 2,49                     992  

Kategori 13 - bredde maximal 2,99                  1.191  

Kategori 14 - bredde maximal 3,49                  1.389  

Kategori 15 - bredde maximal 3,99                  1.587  

Kategori 16 - bredde maximal 4,49                  1.787  

Kategori 17 - bredde maximal 4,99                  1.985  

Kategori 18 - bredde maximal 5,49                  2.183  

Kategori 19 - bredde maximal 5,99                  2.383  

herefter pr. 0,50 meter i bredden                     199  

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

Jollevægt maks. 100 kg - hele året incl. slæbested                  1.020  

Jollevægt maks 200 kg - hele året incl. slæbested                  1.410  

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

Vogne og trailere op til 15 m2                                                                                             520  

Vogne og trailere over 15 m2                                                                                              745  

Erhvervsfartøjer beregnes pr. meter o.a. El-forbrug afregnes særskilt   

Hjemmehørende fiskefartøjer med reg. kutter nr. betaler en årlig afgift på kr. 590 pr. 
påbegyndt meter af bådens overalt længde. Dog min. Kr. 4.000 p.a. 

                 4.000  

Lodsbåde og lign. erhvervsfartøjer (årlig leje)                20.875  

Fremmede erhvervsfartøjer betaler pr. påbegyndt døgn pr. meter o.a. El-forbrug betales 
særskilt. 
  

                       8  

Både med faste pladser kan ligge i kommunens to øvrige havne i tre dage uden betaling, dog 
kun 1 dag i juli måned 

  

Vinterplads i Nykøbing i indhegning. Tillæg til std.pris                  1.000  



Vinterplads i Nykøbing i bådhal, Fregatvej 1, periode  1. okt.til 31. marts                     262  

Ovenstående beregnes som længde plus 0,5 meter x bredde plus 0,5 meter, i alt pr. m2 
  

Havnetakster Gæster 
 

Gæsteleje pr. døgn inkl. bad og strøm   

Bådlængde 1-10 m                     210  

Bådlængde 10,1-15 m                     230  

Bådlængde over 15 meter                     350  

Autocamper                     180  

Slæbestedsafgift pr. dag                      55  

Slæbestedsafgift pr. årskort gælder pr. for kalenderår                  1.200  

Midlertidige plads i vand  uden landplads fremmede både   

Fra 1. oktober til 31. marts = sommertakst 
 

Andre takster   

Serviceopgaver udført af havnens personale pr. time 
                    560  

Bugsering af både pr. påbegyndt time (inden for havnens værker og for ejers risiko)                     580  

Arealleje (skure, containerpladser o.l.) pr. m2                     104  

Kontrolafgift ved manglende betaling af gæsteleje                     510  

Afgift for ulovlig overnatning (camping)                     510  

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

El ved køb over bi-måler pr. kW/t  Dagspris + 1 kr  

Kontrolafgift for ulovligt brug af strøm                     510  

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

140 

Kajakopbevaring i hus på Rørvig Havn alle hylder                     550  

Gebyr for pladsbytte                     400  

Odden Havn, Bedding  

Bedding grundbeløb incl. 2 døgn                   1.800  

Tillæg pr. påbegyndt ekstra dag på bedding                     300  

Højtryksspuler pr. påbegyndt time 140 

Nykøbing Sj. Havn, kran og stativer 
 

Leje bådstativer (pr. år)   

Sejlbåd/motorbåd 5 T                  1.350  

Sejlbåd/motorbåd 10 T                  1.785  

Sejlbåd/motorbåd 18 T                  2.200  

Stativleje for kortere perioder - pr. påbegyndt uge                     550  

Kranløft, optagning eller søsætning UDEN mast inkl. traktorkørsel 
 

Op til 5.000 kg                     790  

Op til 10.000 kg                  1.250  

Over 10.000 kg, kontakt havnepersonalet  Ekstern udbyder  

Tillæg for løft med mast 
 

Alle                     240  

  
Benyttelsestakster fremmede fartøjer   

Mastekran i Nykøbing                     250  

Kajkantafgift for fartøjer uden fast plads i Odsherred Havne                     400  

OBS! Fartøjer fra Kanalhusene betragtes som fremmede   



Øvrigt vedr. fremmede fartøjer    

Kranløft fremmede fartøjer gældende takst plus 50 %               plus 50 %  

Leje af stativ pr. døgn                     250  

Leje af højtryksspuler pr. påbegyndt time                     200  

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                      51  

Bådopbevaringstelte, helårs beregnes som arealleje til fast skur pr. m2                     104  

   
Takster for permanent beboelse i båd. Kun tilladt i Nykøbing Sj. og maks. 5 fartøjer.  

  

Månedlig betaling pr. person med bopæl i båd                     440  

   
Arealtakster Foreninger og klubber m.fl.   

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

                    104  

Årlig betaling for afhentning af affald pr. stativ - omfattet af havnens affaldsplan                  2.725  

Benyttelse af havnenes arealer til større arrangementer pr. dag 
  

Taksten retter sig mod kommercielle parter. Satserne fremgår af særskilt takstblad på 
kommunens hjemmside. Evt. særlige ydelser aftales med havenefogeden. 

 u/b  

Kræmmermarked pr. bod pr. gang   u/b  

  

  
Auktionshallen Odden Havn, lejer sørger for rengøring   

Auktions hal lørdag/søndag weekend med lejers egen slut rengøring                   2.675  

Auktions hal,  1 uge/7 dage                  7.500  

Auktions hal maks. 4 timer                     600  

Forbrug af strøm, privat/eventbureauer pr. kwh  Dagspris + 1 kr  

Gebyr for slutrengøring af havnens personale                  1.200  

 


