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Skibs- og vareafgifter i 2021

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er 

foretaget takstændringer i afsnit 2.2, afsnit 2.3 og afsnit 7.1 i de efterfølgende sider.

Skibsafgifter

1.  ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR SKIBSAFGIFTER

1.1. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for at henligge i 

havnen eller i løbene til havnen.

Skibsafgiften påhviler skibet.

1.2. Afgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. havnen kan dog mod depositum 

eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, 

forinden afgiften er betalt.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.4. Skibsafgiften beregnes ud fra bruttoton (BT).

1.5. Afgiften dækker skibets henliggen enten pr. døgn, uge, måned eller år.

2. SKIBSAFGIFTER OG TAKSTER

2.1. Alle priser er angivet ekskl. moms.

2.2. Følgende skibsafgifter betales efter rederiets eget valg med:

2021 2020

a.  pr bruttoton (BT) for et døgn    kr. 0,67 0,66

b.  pr bruttoton (BT) for en uge         kr. 3,23 3,21

c.  pr bruttoton (BT) for en måned    kr. 13,03 12,84

2.3. Mindre skibe og lystfartøjer med fast liggeplads i havnen eller som periodevis henligger 

mere end 3 døgn i havnen, opkræves efter eget valg:

                                            2021 2020

d. pr. døgn kr. 90,00 89,00

e. pr. uge kr.                415,00 409,00

f. pr. måned kr.       1.642,00 1.618,00

g. pr. år kr.              8.185,00 8.064,00

h. pr. påbegyndt døgn 

for skibe med detailsalg over kaj  kr.              133,00 131,00

2.4. Såfremt et skib godkendes af havnebestyrelsen, som fartøj eller færge i rute, kan der indgås 

særaftale om skibsafgifter m.m.
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2.5. Afgifter for et skib betales forud til havnen og giver ret til ubegrænset antal anløb for den 

pågældende periode.

2.6. Betalte afgifter kan ikke tilbagebetales, selv om et skib på grund af havari eller anden årsag

ikke kan anløbe havnen i hele den betalte periode. 

3. FRITAGELSE FOR SKIBSAFGIFT

3.1. Følgende er fritaget for skibsafgift:

3.2. Skibe under 100 Bruttoton (BT), som ikke er hjemmehørende i Nordby Havn, og som ligger 

under 3 døgn i havnen.

3.3. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, skoleskibe, 

havundersøgelsesskibe og hospitalsskibe.

3.4. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, 

skibbrudne eller lig, samt skibe som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold 

er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet ikke har en varighed over 24 timer.

3.5. Skibe, der udelukkende ind- og udfører varer og materiel til havnens eget brug. Skibe, der 

udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføre for havnens 

regning. Skibe, der arbejder i havnens tjeneste.

3.6. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse.

3.7. Lystfartøjer fra ind- og udland, når de benyttes til lystsejlads, har anden hjemhavn og i hver 

periode max. henligger i havnen i 3 døgn.

3.8 Træskibe, der fører Træskibs Sammenslutningens (TS) stander samt har påsat TS´s 

årsmærkat kan ligge 3 døgn vederlagsfrit i havnen

4. TILBAGEBETALING AF SKIBSAFGIFTER

4.1. Skibe, der har betalt for et år kan opnå tilbagebetaling efter aftale med havnen.

5. SÆRAFTALER FOR SKIBSAFGIFTER

5.1. Ved skibs- og færgeruter kan der indgås særaftaler for skibsafgifter.

5.2. I andre særlige tilfælde kan der indgås særaftaler med havnen angående skibsafgifter.

Vareafgifter

6. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR VAREAFGIFTER

6.1. Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit.
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6.2. Vareafgift betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller 

landsættes i havnen eller i løbene til havnen.

6.3. Skibet eller dets agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til havnen. 

Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, 

forinden afgiften er betalt.

7. VAREAFGIFTER

7.1. Vareafgiften udgør:

  

2021 2020

20,46 20,16 kr. pr. ton for olie

færgegods
containergods

13,00 12,81 kr. pr. ton for landbrugsprodukter
fiskeprodukter
byggematerialer
metaller

5,57 5,49 kr. pr. ton for jordarter

stenarter

kalk

glasmaterialer

glasaffald

7.2. Skibsføreren skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt.

Varens samlede vægt skal angives med bruttovægt.

7.3. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, 

hvor losning eller lastning blev påbegyndt.

8. FRITAGELSE FOR VAREAFGIFT

8.1. Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift.

Fritagelsen for vareafgift kan ske, når skibsføreren fremkommer med begæring om 

fritagelse ved losning eller lastning.

8.2. Indregistrerede motorkøretøjer.

Tomme containere.

Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.

Post- og rejsegods.

Varer og materiel til havnens eget brug.

affald
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Varer, der midlertidigt oplosses og indlades under samme ophold i havnen.

9. TILBAGEBETALING AF VAREAFGIFT

9.1. Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i tilfælde af, at det kan dokumenteres, at der 

som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget vareafgift.

9.2. Tilbagebetaling kan kun finde sted efter påkrav inden for en periode af tre måneder fra 

betaling af vareafgift er registreret.

9.3. Der opkræves 10 % i ekspeditionsgebyr ved tilbagebetaling.

10.    SÆRAFTALER FOR VAREAFGIFT

10.1 I særlige tilfælde kan der indgås særaftaler for vareafgift.

10.2 Ved færger eller andre fartøjer i rute, kan der indgås særaftaler for vareafgifter.

11. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

11.1 Skibsfører eller agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af skibs- 

vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de 

meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og og 

vægtdokumentation m.v.

11.2 Skibsfører eller agent skal på opfordring afgive nødvendige oplysninger om skib, 

passagerer og ladning, herunder medført gods.


