HAVNEAFGIFTER
For Gentofte Kommunes havne - Skovshoved Havn og Hellerup Lystbådehavn
Gældende fra den 1. januar 2021

1. Almindelige bestemmelser.
a) Havneafgift betales, bortset fra særlige nævnte undtagelser, når et fartøj ligger i en af
havnene.
b) Havneafgiften betales af skipper eller reder, medmindre der er truffet anden aftale.
c) Havneafgiften beregnes af oprundet til nærmeste antal hele m2, dvs. fartøjets største
længde, gange største bredde – for plads på land minimum 3m2, for plads i vandet minimum 10m2.
d) Havneafgift for tildelt plads i havnen betales forud for sæsonen. Sommersæsonen løber fra og med 1. april til og med 15. november, vintersæsonen fra og med 16. november til og med 31. marts. Opkrævning af havneafgift for sommersæsonen udsendes i
januar måned med 4 ugers betalingsfrist. Opkrævning af havneafgift for vintersæsonen
udsendes i november måned med 4 ugers betalingsfrist. Såfremt sidste rettidige indbetalingsdag er en helligdag eller en lørdag, udskydes sidste rettidige indbetalingsdag til
den efterfølgende hverdag.
e) For sæsonudlejning af pladser til brugere, der ikke er tildelt fast plads, betales afgiften
som under pkt. 2a, stk. 1 med tillæg af 40%. Sæsonudlejning kan ikke ske til brugere,
der opfylder kriterierne for at opnå og har fået tilbud om fast plads i en af Gentofte
Kommunes havne.
f) For langtidsgæster betales afgiften efter gæstetakst månedsvis forud.

2. Afgifter.
Alle afgifter er inklusive 25 % moms.
A. Afgifter for fartøjer, der er tildelt fast vandplads i eller fast landplads på en af
Gentofte Kommunes havne.
1. Fartøjer der har fast bådplads i havnebassinerne i tiden fra og
med 1. april til og med 15. november betaler pr. m

kr. 300,00

2. For perioden fra og med 16. november til og med 31. marts betales pr. m2

kr. 110,00

For klubejede fartøjer, der benyttes til øvelsessejlands eller instruktion, betales 25 % af gældende afgift.
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3. Fartøjer, joller og lignende, der står på tildelt landplads, når de
ikke benyttes, betaler en årlig afgift for minimum 3m2 – pr. m2

kr. 225,00

4. Sejlbrætter/kajakker betaler årlig leje pr. stk.

kr. 875,00

5. Leje af skur i Skovshoved Havn, pr. år

kr. 875,00

B. Diverse afgifter for fartøjer, der er tildelt fast vandplads i eller fast landplads på
en af Gentofte Kommunes havne.
1. Brug af el
Ved udlevering af ledning med elmåler betales depositum

kr. 2.500,00

Afgift for forbrugt el fastsættes efter havnens gennemsnitspris
for året med tillæg af 5% til dækning af vedligeholdelse og
administration. Det indbetalte depositum tilbagebetales, med
fradrag af evt. forbrug af el, når elmåler med ledning leveres
retur i ubeskadiget stand.
2. Brug af kran:
Årskort

kr. 1.310,00

Årskort Ikke fastliggere

kr. 1.635,00

Pris pr. løft op/ned hele året

kr. 330,00

Pris pr. løft op/ned hele året Ikke fastliggere

kr. 435,00

3. Brug af bedding i Hellerup Havn:
Pris Pr. gang

kr. 435,00

Ophold på beddingsvogn ud over 2 døgn

kr. 110,00

Pris pr. gang for ikke fastliggere

kr. 655,00

Ophold på beddingsvogn ud over 2 døgn ikke fastliggere

kr. 160,00

4. Gebyrer vedr. ekspektancelisten
Gebyr for optagelse af venteliste, engangsgebyr pr. liste

kr. 510,00

Årligt ekspeditionsgebyr for at stå på ventelisten – pr. liste

kr. 110,00
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C. Afgifter for gæstebåde
1. Pr. døgn betales som følger
Opgjort efter skibets største bredde:

Bredde i m
0

–

2,50

kr. 175,00

2,51

–

3,50

kr. 205,00

3,51

–

4,00

kr. 250,00

4,01

–

5,00

kr. 355,00

Over 5,00

kr. 655,00

Gebyr for opkrævning ved båd

kr. 255,00

Afgifter under punkt 2C forfalder til betaling for erhvervsfartøjer ved anløb
af havnen og for lystfartøjer ved at optage en havneplads efter kl. 14.00.
D. Andre Afgifter
1. Brug af rampe i Skovshoved Havn
(ingen rabat for halve år etc.)

pr. år
pr. gang

kr. 1.310,00
kr.
kr.

80,00
255,00

2. Brug af kaj til optagning eller søsætning af gæstebåde - efter
aftale med havnefogeden
pr. gang

kr.

875,00

3. Både, joller, trailere o.l. der parkeres på land mere end 24 timer, uanset om det er p-plads eller anden placering, betaler
afgift pr. påbegyndt døgn
pr. døgn

kr.

100,00

4. Autocamper / campingvogn kan benytte reserverede pladser,
inkl. el/bad/wc. Pladsen skal anvises af havneadministrationen.
pr. døgn

kr.

355,00

5. Overnatning i telt kun i forbindelse med godkendt arrangement på havnen.
pr. døgn

kr.

100,00

6. Indskud i Skovshoved havn pr. m2 båd

kr. 1779,00

Yderligere gebyr for opkrævning ved båd
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3. Fritagelse for afgift.
a) Fartøjer, der tilhører havnen, samt fartøjer, der udelukkende ind- eller udfører varer og
materiel til havnens eget brug.
b) Fartøjer, der udelukkende har anløbet havnen for at rette kompas, søge lægehjælp,
landsætte syge og skibbrudne eller lig, eller for at indtage brændstof, alt forudsat, at
opholdet i havnen ikke udstrækker sig over 24 timer.
c) Fartøjer, der deltager aktivt i søsportsstævner arrangeret af en i havnen hjemhørende
søssportsklub med hjemsted eller fast afdeling i havnen, der er optaget i kapsejladskalenderen eller andet sejlsportstidsskrift, og som arrangeres i tilknytning til havnen i
den tid stævnet varer, forudsat den pågældende klub i hvert enkelt tilfælde har ansøgt
havnefogeden herom og leveret oversigt over deltagende fartøjer.
d) Havnebestyrelsen kan efter ansøgning for en nærmere fastsat periode nedsætte eller
fritage en fartøjsejer for afgift, såfremt den finder, at sociale eller historiske hensyn taler herfor.

4. Manglende betaling.
Betales havneafgiften ikke rettidigt, inddrives fordringen af de offentlige myndigheder.

5. Vedtagelse, ikrafttræden m.v.
Havneafgifterne er godkendt jfr. Gentofteplanen 2021
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