AFGIFTSREGULATIV FOR DRAGØR HAVN
1.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.1

Af alle fartøjer, bortser fra særlige nævnte undtagelser, betales skibsafgifter, når
fartøjet henligger i havnen, ved broer, i bassiner, i uddybede løb eller henstår på
havnens område.

1.2

Såfremt anden aftale ikke er truffet, betales skibsafgiften af skibets fører eller reder.

1.3

Skibsafgifter for gæstefartøjer beregnes altid af skibets største længde (hvor bredden
anvendes i beregningen benyttes skibets største bredde).

2.

HAVNEAFGIFTER
For beregning og erlæggelse af afgifter gælder følgende regler:

2.1

Gæsteafgifter. Hvor intet særligt er bestemt, gælder afgiften, der betales ved fartøjets
ankomst, for ét døgn.

2.1.1

Fartøjer under 10 m. i længde betaler pr. døgn.
Fartøjer mellem 10 og 15 m. i længde betaler pr. døgn
Fartøjer på 15 m. eller derover betaler pr. døgn
Gæstefartøjer under 10 m. i længde, der gæster havnen ofte, kan købe rabatkort
gældende for et vist antal døgn for ét og samme fartøj indenfor ét år efter udstedelsen.
Pris pr. rabatkort

2.1.2

Gæstefartøjer kan købe nøgle til havnens badefaciliteter indenfor 1 uge. Pris pr. nøgle

2.1.3

Erhvervsfartøjer (undtagen fiskefartøjer, der lander fisk)
Erhvervsfartøjer under 25 m. længde betaler pr. døgn
Erhvervsfartøjer over 25 m. længde betaler en afgift pr. ”m2 fartøjsareal” målt som
fartøjets største bredde gange fartøjets største længde. Afgift pr. m2 fartøj pr. døgn.

2.1.4

Fiskefartøjer der lander fisk, betaler en landingsafgift beregnet af lastens salgspris i
stedet for de under pkt. 2.1.3 anførte afgifter.
Landingsafgiften udgør af lastens salgspris

2.2

Fartøjer med fast plads.
Årsafgift betales forud. ”Året” regnes fra 1. april til 31. marts.

2.2.1

Erhvervsfartøjer.
Omfatter fiskefartøjer og andre fartøjer med fast plads og som helt eller delvis
anvendes til erhverv. Der betales en afgift pr. ”m2 bådareal” målt som bådens største
bredde gange bådens største længde. Afgift pr. m2 båd pr. år

2.2.2

Lystfartøjer.
Omfatter alle fartøjer med fast plads, der ikke indgår i de under pkt. 2.2.1 nævnte
kategorier.
Takstklasse A omfatter pladser med gode besejlings- og dybdeforhold. Pladsleje
beregnes pr. m2 pladsareal målt som fribredde mellem pæle og den frie længde fra
kajkant til pæl.
Pris pr. m2 plads pr. år takstklasse A
Takstklasse B omfatter pladser med mindre gode besejlings- eller mindre gode
dybdeforhold. Pladsleje beregnes pr. m2 pladsareal (målt som for takstklasse A.). Pris
pr. m2 plads pr. år takstklasse B
Takstklasse C omfatter pladser med mindre gode besejlingsforhold og dybdeforhold
samt alle pladser i jollehavnsbassinet. Prisen er fastsat ens for alle pladser af denne
kategori.
Pris pr. plads pr. år takstklasse C
Takstklasse D omfatter et mindre antal pladser, der er meget små, skæve eller dårlige.
Prisen er fastsat ens for alle pladser af denne kategori.
Pris pr. plads pr. år takstklasse D
Takstklasse S omfatter lystfartøjer med fast plads i havnen med en længde på mere
end 13,5.meter. Pris pr. plads pr. år takstklasse S
For lystfartøjer der (tillige) anvendes erhvervsmæssigt opkræves den beregnede
afgift + 100%.

2.2.3

Skydepramme og andre lignende fartøjer med plads på havnens pramstativer betaler
en årlig afgift pr. fartøj

2.2.4

For sejljoller med anvist plads på land betales en årlig afgift pr. fartøj

2.2.5

Vinterliggere. Fartøjer, der ikke er tildelt fast plads i havnen, kan tildeles vinterplads i
vandet i perioden 1/10 – 31/3. Der betales en afgift pr. ”m2 bådareal” målt som bådens
største længde gange største bredde.
Afgift pr. m2 båd for perioden 1/10 – 31/3

2.3

Arealafgifter.

2.3.1

For leje af landareal på havnens område betales en afgift pr. m2 areal.
Areal til fiskeskure o.l. Pris pr. m2 pr. år
Areal til havebrug. Pris pr. m2 pr. år
Areal til særligt pladskrævende erhverv. Pris pr. m2 pr. år
Areal til øvrigt erhverv. Pris pr. m2 pr. år

2.3.2

For areal til pæleplads, stejler, tanke og moleareal fastsættes særlige afgifter.

2.4

Andre afgifter.

2.4.1

Master og bomme fra fartøjer med fast plads i havnen kan opbevares i havnens
masteskure i perioden 1/10 – 31/5.
Pris pr. mast.
Pris pr. bom.

2.4.2

Venteliste. For optagelse på havnens ventelister betales et administrationsgebyr

2.4.3

Opkrævningsgebyr. Såfremt afgift til Havnen ikke indbetales som foreskrevet, kan
afgiften tillægges et opkrævningsgebyr på

2.4.4

Arbejdsafgift. Såfremt Havnen nødsages til at udføre arbejde, der rettelig er pålagt
fartøjsejere (flytning af bukke, forhaling af fartøjer m.m) opkræves en særlig afgift pr.
påbegyndt time, der anvendes til formålet.
Pris pr. påbegyndt time

2.4.5

Indskud. Ved fast tildeling af bådplads til lystfartøj o.l. betales et indskud, der ikke
tilbagebetales ved opsigelse af pladsen.
Indskud for pladser i takstklasse A
Indskud for pladser i takstklasse B
Indskud for pladser i takstklasserne C og D

2.4.5.1

Ved ændring af bådplads til lystfartøj skal differencen mellem det allerede betalte
indskud og indskud for den nye plads betales, såfremt indskuddet for den nye
bådplads overstiger det allerede betalte indskud.
Såfremt indskuddet for den ny bådplads er mindre end det allerede betalte indskud,
foretages ikke opkrævning af nyt indskud. Differencen mellem de to indskud
refunderes ikke.

2.4.6

Genudlejningsafgift. Ved midlertidig udlejning af bådpladser betales en
genudlejningsafgift pr. år på 10 % af det til den pågældende takstklasse svarende
indskud. Denne afgift tilbagebetales ikke.

2.4.7

Fartøjer, der anvender havnens slæbested betaler pr. bomoplukning

2.4.8

For brug af el ombord i fartøjer betales pr. kWh. (indføres successivt)

2.4.9

Salg af diesel fra Havnens automatstander betales pr. liter

2.5

Beddingsafgifter.

2.5.1

Ved benyttelse af Havnens bedding betales en afgift beregnet pr. ton (deplacement).
Afgiften erlægges ved optagning og dækker tillige den følgende udsætning.
Beddingsafgift pr. ton for de første 5 t.
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 t.
Beddingsafgift minimumspris

2.6

Vandafgift.

2.6.1

Fartøjer over 10 tons betaler bunkring af vand efter gældende tarif.

3.

FRITAGELSE FOR HAVNEAFGIFT

3.1

Følgende fartøjer er helt fritaget for havneafgift:

3.1.1

Alle i dansk statslig tjeneste benyttede fartøjer.

3.1.2

Fartøjer, der udelukkende har anløbet havnen for at indtage olie, petroleum, proviant
eller andre skibsfornødenheder til fartøjets eget brug samt fartøjer, der udelukkende
udfører arbejde for Dragør kommune.

3.1.3

Fartøjer, der tilhører Havnen, samt fartøjer, der udelukkende ind- eller udfører varer
og materiel til Dragør kommunes eget brug samt fartøjer, der udelukkende udfører
arbejde for Dragør kommune.

3.1.4

Fartøjer, der anløber havnen for at benytte bedding eller for at underkastes reparation
ved de på havnen værende værfter og værksteder. Fritagelse gælder dog kun i den
periode, der arbejdes på fartøjet. Såfremt reparationsperioden overstiger 1 måned, skal
ansøgning om fortsat afgiftsfritagelse fremsendes til havneudvalget.

3.1.5

Nybygninger fra de ved havnen værende værfter i forbindelse med prøveture til den
første endelige afsejling fra havnen.

3.1.6

Fartøjer, der udelukkende har anløbet havnen på grund af farvandsspærring, når de
ikke henligger i havnen ud over et tidsrum af 24 timer fra spærringens ophævelse.

3.1.7

Fartøjer, der anløber havnen i forbindelse med havari af en karakter, der forhindrer
videre sejlads, fritages for havneafgift de første 2 x 24 timer. Herefter betales normal
havneafgift.

3.1.8

Fremmede staters orlogsfartøjer og det svenske toldvæsens fartøjer.

3.2

Delvis fritagelse for havneafgifter gives således:

3.2.1

Fartøjer, der ejes af klubber hjemmehørende på havnen og som benyttes som
øvelsesfartøjer, dommerfartøjer, følgebåde o.l. gives en reduktion på 50 %

3.2.2

Gæstende søspejder- eller klubejede fartøjer, der udelukkende benyttes til
øvelsessejlads eller instruktion gives en reduktion på 50 %. Flere fartøjer i følge skal
afregnes samlet.

3.2.3

Sejljoller anvist plads på land tilhørende juniormedlemmer af Dragør Sejlklub gives
en reduktion på 50 %.

Dette afgiftsregulativ er vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse på dens møde
den 14.oktober 2010.

