
Takstblad for Svendborg Havn 2018 
Erhverv 

 
 

 
Skibsafgift i kr. (jfr regulativ for skibs- og vareafgift) 

  Enhed  Ekskl moms  Inkl moms  

Skibsafgift pr. anløb (2 uger) BT (min. 100) 3,79   
Skibsafgift (månedsafgift) BT (min. 100) 18,08   

 
 
 
Vareafgift i kr. (jfr regulativ for skibs- og vareafgift)  

  Enhed  Ekskl moms  Inkl moms  

Hovedtakst  ton 21,12   
Undtagelsestakst 1 iflg. regulativ  ton 5,80   
Undtagelsestakst 2 iflg. regulativ  ton 8,23   
Undtagelsestakst 3 iflg. regulativ  ton 13,42   
Vareafgift færgetrafik enhed= retur 1) 66,63   

 
 
 
ISPS facilitetsafgift 

  Enhed  Ekskl moms  Inkl moms  
ISPS facilitetsafgift 
(i sikrede områder) 

pr. skib pr. anløb 
i sikrede områder 1.051,55   

 
 
1)  Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed. Sættevogn og hængetræk = 2 enheder 
Indregistrerede motorkøretøjer, påhængsvogne og lignende er fritaget for vareafgift. 
 
Såfremt en importør / eksportør - over kaj - omsætter et parti gods pr. år. På mindst: 

• 15.000 ton lastet el. losset med grab ydes der rabat på kranarbejdet på 7 % 
• fra 20.000 ton og derover lastet el. losset med grab ydes der rabat på kranarbejdet på 

22 % 
 
Ovenstående rabat ydes ikke på partier, hvor der allerede er opnået andre rabatter på 
skibsafgift, vareafgift eller kranarbejde. 
 
 
Levering af vand og el til skibe i kr. (jfr ”Vedtægter for levering af vand og el 
til skibe”) 

  Enhed  Ekskl moms  Inkl moms  

Ferskvand  ton (min. 10 tons) 59,66   
minimum    10 ton   
El, midlertidig tilslutning  kwh   3,75 
El, fast tilslutning  kwh   3,11 

 
Ved levering uden for normal arbejdstid betales overtid 
  



 
Leje af kran i kr. (jfr ”Regulativ for Svendborg Havns kraner”) 

  Enhed Ekskl moms  Inkl moms 

Lystbåde optagning af båd pr. påbegyndt time  1.050,00 

Lystbåde isætning af båd pr. påbegyndt time  1.050,00 
Båd på kaj (kun ifm assistance fra 
havn) 

efter én uge pr. 
døgn  50,00 

Isætning af båd 
egen vognmand - slidtage-gebyr 
 

gælder ikke båd 
med plads i 
kommunal havn  200,00 

    
For spisepauser og ventetid i forbindelse med arbejde udenfor normal arbejdstid betales 
kranførerne 100 overtidsbetaling i stedet for timetakst.  
 
 
 
Mandskabsleje / trosseføring i kr.  

  Enhed Ekskl moms  Inkl moms 

Kranfører / Håndværkere time   445,00 
Tillæg overtid 50% time   222,50 
Tillæg overtid 100% time   445,00 
Traktor m/fører  time   875,00 

 
 
 
Normalarbejdstid og overtid  

  Normalarbejdstid 
Overtid 
50% 

Overtid 
100% 

Mandag - Torsdag  0700-1530 1530-1730 1730-0700 
Fredag  0700-1500 1500-1700 1700-0700 
Lørdag    0700-1200 1200-2400 
Søn - helligdage      Alle timer 

 
Ved udkald betales pr. påbegyndt time og minimum for 3 timer.  
 
 
 
Miljø  

  Enhed Ekskl moms  Inkl moms 

Tømning af stor container (m3)     
Kontakt 
havnen  

Tømning af lille container (m3)     
Kontakt 
havnen  

Spildolie liter   1,50 
 
Arealleje i kr. (taksterne gældende pr. 1/4) 
  Enhed Ekskl moms Inkl moms 

Arealleje i klasse I m2/år         29,08   
Arealleje i klasse II m2/år         23,13   
Arealleje i klasse III m2/år         17,78   

 
 
 
Omsætningsgaranti i kr. (taksterne gældende pr. 1/4) 
  Enhed Ekskl moms Inkl moms 

Arealleje i klasse I m2/år         31,97   
Arealleje i klasse II m2/år         25,59   
Arealleje i klasse III m2/år         11,88   

 
 



 
Øvrige lejemål i kr.  

  Enhed Ekskl moms Inkl moms 

Udeservering / Stadepladser m2/md   30,00 
Arealleje (midlertidigt) m2/md   12,50 
Arrangementer, kommercielt m2/døgn  3,00 
Arrangementer, kommercielt, min   1.000,00 
Arrangementer, ikke kommercielt    Gratis 
Rundbuehallen dg   3.500,00 
Rundbuehallen, ikke kommercielt dg  Gratis 
Bølgen døgn  500,00 
Parkeringsplads md   355,00 

 
Arealleje for gods henliggende på havneareal mere end 14 dage  

 
 
 
Gebyr i kr.  
  Enhed Ekskl moms Inkl moms 
Gebyr for udtrækning på 
inkassosystem    200,00   
Administrationsgebyr   200,00   

 
 


