
TAKSTER INKL. MOMS PR. 1. JANUAR 2020 FOR 
 

KERTEMINDE MARINA 
 

KERTEMINDE HAVN 
 

BREGNØR HAVN 
 
               
Gæstesejlere - Kerteminde Marina og Havn: Kroner inkl. moms  
Indtil 7 m. – pr. døgn 130,00 
Indtil 10 m – pr. døgn 140,00 
Indtil 15 m – pr. døgn 150,00 
Over 15 m – pr. døgn     200,00 
Over 15 m og mere end 10 personer – pr. døgn     390,00 
 
Generel rabat: Betal for 2 dage og bliv i 3 dage, rabat indløses på havnekontoret. 
 
Pensionist rabat: I månederne apr. - maj og sep. - okt. Hvert andet døgn gratis. Rabat 
indløses på havnekontoret. 
 
Autocamperplads ekskl. strøm 140,00 
 
Gæstesejlere - Bregnør Havn: 
Afgift – pr. døgn     60,00 
 
Bad - Kerteminde Marina: 
Bad – pr. minut       2,00 
Depositum for kort – pr. stk.      40,00 
 
Faste pladser - Kerteminde Marina: 
Plads i vand – m2/år 153,50 
Depositum vandplads – ved indgåelse af kontrakt 2.500,00 
Plads på land - inkl. 70 cm. Mellemrum – lbm.bredde/år 782,00 
Depositum landplads – ved indgåelse af kontrakt 1.000,00 
Junior: brugere under 20 år – pr. år 435,50 
Senior: brugere over 20 år – pr. år 873,00 
 
Joller, der anvendes til kapsejlads er fritaget for afgift under forudsætning af, at jollerne er registreret. 
Optimistjoller er fritaget for afgift.  
 
Faste pladser - Kerteminde Havn: 
D-plads – pr. år 2.974,00 
E-plads – pr. år 5.966,00 
Pladserne nr. 9045 til 9048 3.978,00 
Både og joller uden faste pladser – pr. år 1.485,00 
 
Faste pladser - Bregnør Havn: 
I-plads – pr. år 2.976,00 
K-plads – pr. år 5.967,00 
Pramplads – pr. år 1.620,00 
Ventelistegebyr - Kerteminde Havn og Marina: 
Ventelistegebyr – pr. år 200,00 
 
 
 
 
 



Op- og udsætning samt leje af højtryksspuler - Kerteminde Marina: 
Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 (bådejeren hjælper  
med min. 1 person) pr. båd pr. påbeg. 1/2 timer 500,00 
Udsætning forår/optagning efterår - 1/3 - 30/11 (på havnens  
foranstaltning) pr. båd pr. påbeg. 1/2 timer 800,00 
Benyttelse af kran på havn og marinaen i perioden  
1/12 - 28(29)/2 pr. påbeg. ½ timer 600,00 
Brug af højtryksspuler 100,00 
Bugsering til vands og til lands m.v. - mandskabstime pr. 1/2 time     130,00 
Bugsering til vands og til lands m.v. – maskintime 75,00 
 
Udlejning af vakuummaskiner - Kerteminde Marina: 
Depositum 1.000,00 
Leje – pr. dag 300,00 
Forbrug af materialer – Kostpris + 100%  
 
Udlejning af standardstativer – Kerteminde Marina: 
Leje i forbindelse med forårsklargøring og reparation, pr. påbegyndt uge 500,00 
Leje i forbindelse med kortvarig reparation eller vask, pr. ½ time 216,00 
Leje, pr. år 1.000,00 
 
Svingkran - Kerteminde Marina: 
Leje – pr. påbeg. ½ timer 50,00 
Klubbåde – pr. påbeg. ½ timer 25,00 
Sponsorer (periode 5 år) 0,00 
Depositum for kort – pr. stk. 40,00 
 
Slæbested – Kerteminde Marina: 
Leje pr. passage 50,00 
Rabatkort, 20 x passage 700,00 
 
Ophalerbedding - Kerteminde Havn: 
Priser oplyses på Havnekontoret. 
 
Forbrugsafgifter - Kerteminde Havn: 
Vand – pr. m3 25,00 
El med måler – pr. kWh 2,17 
El uden måler – pr. båd pr. md. 2.126,00 
El uden måler – pr. båd pr. døgn 71,00 
 
Forbrugsafgifter - Kerteminde Marina: 
El på broerne for gæstesejlere – pr. døgn 15,00 
 
Forbrugsafgifter – Autocamperplads 
El med måler – pr. kWh 2,17 
 
Skibs- og vareafgifter - Kerteminde Havn: 
Der henvises til regulativ for skibs- og vareafgifter. 

 


