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SKIBSAFGIFT
Almindelige bestemmelser
Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en
afgift (skibsafgift) for at ligge i havnen eller i de uddybede
løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet.
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, inden afgiften er betalt.
Et skib anses for betalingspligtig fra ankomstdagen.
Skibsafgiften dækker skibets ophold i 7 døgn.
Skibsafgiften beregnes af hele tons, således at brøkdele
under 0,5 tons nedrundes og brøkdele på eller over 0,5
tons oprundes til nærmeste hele tons.
Skibsafgiften skal udgøre minimum 25 % af skibets
lasteevne.
Skibsafgiften beregnes enten efter:

A:
For skibe som medfører ladning, som enten lastes eller
losses i havnen betales af afgift pr. ton lastet eller losset gods
på kr. 3,57 inkl. ISPS. For skibe, som både losser og laster i
samme anløb, opkræves kun afgift for den største af den
lossede eller lastede mængde.
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Efter rederiets forudgående valg kan skibsafgiften betales
enten:
- pr. anløb med kr. 3,57 pr. ton losset/lastet gods,
eller:
- som en ”månedsafgift”, beregnet med kr. 3,57 pr. ton
losset/lastet gods ved skibets 4 første anløb i Køge Havn i
den pågældende måned. Derefter vil yderligere anløb være
gratis,
eller
- for skibe og fartøjer uden ladning efter reglerne i pkt. B eller
C.
Rederiet skal, senest inden skibets første anløb, angive
hvilken afregningsform, der ønskes anvendt i den
pågældende kalendermåned.
B:
En afgift pr. m2, beregnet på grundlag af skibets største
længde gange bredde på kr. 5,05 pr. anløb.

C:
Museums-, lystfisker-, klub- og skole- og andre skibe som
ikke er egentlige erhvervsskibe, men som medfører betalende
passagerer, skal betale en afgift på kr. 625,00 pr. døgn.
Fortøjning af lystbåde er ikke tilladt. Ved fortøjning vil der
uden varsel blive opkrævet en afgift på kr. 625,00.
Lystbåde over 20 meter, der ikke kan anløbe Køge Marina,
kan efter forudgående aftale fortøje på anvist plads mod
betaling af kr. 625,00.

Isafgift
Isafgiften for Køge Havn vil i 2018 være kr. 0,07 per ton.
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D:
SKIBSAFGIFT FOR REGISTREDE FISKEFARTØJER
For registrerede fiskefartøjer under 20 BT med hjemmehavn
og indregistrering i Køge Havn betales en forholdsmæssig
årlig afgift, bagud, på kr. 6.199,00, med fradrag for betalt
vareafgift i perioden.
For registrerede fiskefartøjer under 20 BT, der ikke ligger fast
i Køge Havn og som ønsker liggeplads efter losning betales
min. en ugetakst på kr. 311,00 med fradrag for betalt
vareafgift.
Registrede fiskefartøjer større end 20 BT betaler en afgift i
henhold til pkt. B – med fradrag for betalt vareafgifter.
Skal faktura ændres pga. manglende oplysninger opkræves
et administrationsgebyr.

E:
Oplægning
Oplagte fartøjer, fartøjer under længerevarende reparation,
fartøjer som ikke er sødygtige og fartøjer som ikke er i
forretningsmæssig beskæftigelse betales en oplægnings- og
kajleje på kr. 62,25 pr. m² pr. påbegyndt kalendermåned,
beregnet på grundlag af fartøjets største længde gange
største bredde.
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2. Fritagelse for skibsafgift
Fritaget for skibsafgift er:
Skibe, der søger nødhavn som følge af truende forlis,
landsætning af skibbrudne, syge og lig, og/eller andre
livstruende situationer, samt for at søge lægehjælp. Det er
forudsat, at anløbet ikke overstiger 24 timer.
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VAREAFGIFT
1. Almindelige bestemmelser
Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i dette afsnit.
Afgiften betales af alle varer, der losses eller lastes eller på
anden måde sø – eller landsættes i havnen eller i de
uddybede løb til samme. Skibet eller dets agent skal forinden
skibets afsejling indbetale afgiften til havnen. Havnen kan dog
mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til
afsejling, inden afgiften er betalt. Afgiften påhviler
varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har
regres overfor varemodtager, respektive vareafsender.
For så vidt angår vareafgift af fersk fisk m.v. gælder dog
reglerne i punkt b.
a:
Ved losning eller lastning af varer, er fastsat følgende takster:
Takst 1: kr. 17,05 pr. ton:
Alle varer, som ikke er nævnt under de efterfølgende
takstklasser.
Takst 2: kr. 14,15 pr. ton:
Varer til videre forarbejdning og palletiseret gods: Stål, papir i
ruller, træ i pakker, træfiberplader, krydsfiner, cellulose.
Takst 3: kr. 10,70 pr. ton:
Bulkgods: Korn, foderstoffer, råtræ (hele stammer), flis og
træaffald, fast brændsel, metalaffald, genbrugsvarer, gødning,
ludmidler, RDF, forarbejdede varer af sten, cement, granit
(kantsten o.lign.), affald.

-7-

Takst 4: kr. 5,60 pr. ton:
Råvarer: Sten, sand, grus, kridt, kalk, jordarter, malm,
pimpsten, slagger, salt og asfaltgranulat.
Takst 5: kr. 12,70 pr. ton:
Gods i containers og færgegods på biler og trailers.
Takst 6:
For indregistrerede/uindregistrerede personbiler og
varevogne u. 3,5 tons betales kr. 15,40 pr. stk.
For passagerer betales afgift efter nærmere aftale.

b.
Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer fra direkte
fiskeri, i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,9 % af
værdien ved salg til første led (grossist).
Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen,
fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt skal
angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse
fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst
1 måned.
Aftageren er på forlangende pligtig at angive specifikation
over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på
havnens forlangende er pligtige skriftligt at give oplysninger
om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt.
c.
Skibet eller dennes agent skal til havnen skriftligt angive
varernes art og vægt, jf. dog punkt b.
Vareafgiften beregnes af hele tons, således at brøkdele under
0,5 tons nedrundes og brøkdele på eller over 0,5 tons
oprundes til nærmeste hele tons.
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d.
Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var
gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektive
indladning, blev påbegyndt.
e.
Afgiftsstørrelsen for varer, som ikke er nævnt under
pkt. a, fastsættes af Køge Havn.

ISPS-afgifter
Afgiften afregnes sammen med vareafgifterne som et særligt
tillæg til denne efter nedenstående skabelon:
Vareafgift
Trailer/containerenhed
Nye biler
Personbiler
Passagerer

kr./ton
kr./stk
kr./stk
kr./stk
kr./stk

0,29
5,90
1,78
1,78
1,78

Alle skibe der anløber uden gods betaler kr. 5,90 pr. meter
(min. kr. 297,00)
Oplæggere betaler pr. påbegyndt uge
kr. 5,90 pr. meter (min. kr. 297,00)
ISPS fee er ekskl. moms, og afregnes efter gældende dansk
lovgivning.
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2. Tilbagebetaling af vareafgift
Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en
fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan
reguleringen finde sted efter påkrav over for havnen, dog ikke
senere end 1 måned fra betalingsdagen.

3. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER
Skibsføreren eller skibets agent skal afgive de nødvendige
oplysninger til beregning af skibs- og vareafgifter til havnen.
Til bekræftelse af disse oplysninger fremlægges skibspapirer,
ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.
Skibsføreren og/eller rederiet bærer ansvaret for at de afgivne
oplysninger er korrekte. Havnen kan nægte tilbagebetaling af
afgifter som følge af ukorrekte angivelser.
Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til
havnen afgive de til brug for fremstilling af statistik
nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning,
herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v.
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LEJE AF KRANER

Lejepriser:
Fantuzzi
1.830,00 kr. i timen
Liebherr
1.830,00 kr. i timen
Sennebogen/fremmed
1.525,00 kr. i timen
kran m. fast arm
Fantuzzi
4.625,00 kr. i timen
Projekt- og specialgodsløft over 25 tons/løft
Køge Havns udlejning af kranerne består alene i at stille kraner
med fører til disposition. Køge Havn påtager sig ikke arbejde ved
godsets ophængning i kranen og leverer ikke stropper, sjækler,
åg og lignende.
Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde
ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal
foretage.

Ansvarsbegrænsning
Såfremt det godtgøres, at Køge Havn (herefter benævnt havnen) ved
ansvarspådragende fejl eller forsømmelser har forårsaget tingsskade, en
personskade eller tab i øvrigt, begrænses havnens ansvar.
For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i
værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade eller
undergang konstateres. Værdien af godset skal fastsættes efter
markedsprisen. Findes ingen markedspris, prissættes godset efter den
sædvanlige værdi af gods af samme art, beskaffenhed og kvalitet.
Havnens ansvar kan ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden
enhed af godset eller 2 SDR pr. kilogram bruttovægt af det gods, som er
tabt eller skadet, afhængigt af, hvad der giver det højeste beløb.
For containere eller tilsvarende transportenheder med gods, kan
erstatningen ikke overstige 25.000 SDR pr. enhed.
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Transportdokumentets oplysninger om godset skal indgå i nævnte
erstatningsberegning.
Det samlede ansvar, som kan pålægges Køge Havn, kan ikke i noget
tilfælde overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK 1 million.
Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved
en og samme hændelse.
Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab så som
bl.a., men ikke udtømmende angivet: driftstab, avancetab, tidstab,
konsekvenstab eller følgeskader.
Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for godsets bortkomst,
beskadigelse eller forsinkelse, som skyldes vejrlig, herunder bl.a., men
ikke udtømmende angivet orkan, storm, kuling, skybrud, stormflod, kraftig
nedbør, lynvejr, kulde- og hedebølge eller andre former for voldsomt vejr.
Havnen er under ingen omstændigheder ansvarlig for godsets bortkomst,
beskadigelse eller forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder bl.a.,
men ikke udtømmende angivet naturkatastrofe, krig, strejke, lock-out,
boykot, blokade etc. Ansvarsfriheden i forbindelse med strejke, lock-out,
boykot og blokade er gældende uanset om Køge Havn selv er part i
konflikten. Havnen er, som en følge af ovenstående, alene ansvarlig for de
ansvarspådragendede fejl og forsømmelser, der begås af havnens
ansatte.
Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel 7, § 152, stk. 2, angivne
beregningsenhed. Omregningen af SDR til dansk mønt foretages efter
kurser på den dag, da der stilles sikkerhed for ansvaret, eller, hvis
sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen.

Kranbestilling
Kranerne bestilles ved henvendelse til Køge Havn, på
tlf. 56 64 62 60 i Køge Havns normale arbejdstid.
Skibsrelateret gods har fortrinsret til kranerne.
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Køge Havn bestemmer til enhver tid til hvem,
til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes.

Overarbejde
Bestilling af overarbejde med en kran skal, af hensyn til
overenskomstmæssig korrekt varsel af kranføreren,
afgives til havnekontoret inden kl. 15.00 dagen før overarbejdet
ønskes udført.

Overarbejde på lør-, søn- og helligdage skal dog bestilles
senest den foregående hverdag inden kl. 10.30.
Ved bestilling af kraner skal starttidspunktet samt forventet
varighed af (over)arbejde angives.
Hvis varsling af overarbejde ikke sker som nævnt, er følgende takster
gældende ved for sent varsel.
Ved varsel af overarbejde den pågældende dag
inden kl. 12.00
= 200,00 kr.
Ved varsel af overarbejde den pågældende dag
efter kl. 12.00
= 400,00 kr.
Såfremt overarbejdet annulleres den pågældende dag efter kl. 12.00
= 400,00 kr.

Fortrinslejeret
Kranerne udlejes fortrinsvis til det skib der kommer først.
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LEJE AF MINILÆSSER
For leje af minilæsser betales kr. 551,00 pr. time incl. fører.
For overtid betales i henhold til gældende prisliste.

LEJE AF FEJEMASKINE
For leje af fejemaskine betales kr. 714,00 pr. time inkl. fører.
Affald afleveres til rekvirent eller bortskaffes for kr. 818,00 pr.
tons.

Lystbåd
Ophaling/isætning af lystbåd med fremmed kran kr. 523,00.
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MIDLERTIDIG PLADSLEJE
Havnerelateret gods kan efter aftale med Køge Havn lægges
på havnens arealer.
Gods som skal lastes i skib eller som er losset fra skib,
henligger frit i 3 hverdage, regnet fra og med dagen for
oplægningens begyndelse.
Henligger godset i længere tid beregnes pladsleje efter aftale
med Køge Havn. Lejen udgør kr. 1,47 pr. m².
Henligger godset i mere end 2 uger beregnes en pladsleje
fra og med 14. oplægningsdag efter aftale med havnen.
For ikke skibsrelateret gods beregnes en leje på kr. 4,19 pr.
m2. Beregningen sker pr. uge efter det største areal som har
været benyttet.
Der aftales en varighed af oplaget i hvert enkelt tilfælde.
Hvis en ladningsmodtager eller afsender eller dennes
repræsentant overskrider de aftalte oplægningsfrister, kan
godset forlanges fjernet for ejerens regning.
Lejeren skal aflevere det lejede areal i samme stand som
ved overtagelsen.
Beregningen sker pr. påbegyndt uge i hele uger.
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SALG AF EL OG VAND
Alle skibe og maskiner der anvender el fra Køge Havns
ledningsnet skal være udstyret med bimåler.
Bestilling og afmelding af strøm sker til Køge Havn på
tlf.nr. 56 64 62 60.
1.

Takster for el.
Pris pr. kwh er kr. 2,82 dog mindst kr. 170,00 pr. døgn.

For skibe under 10 meters længde uden elmåler betales
kr. 170,00 pr. døgn.
Hvis der ikke findes måler på skibet/maskinen betales
kr. 598,00 pr. døgn.
2. Takster for vand.
For levering af vand betales en afgift på kr. 40,65 pr. ton dog
mindst kr. 286,00 pr. leverance.
3. Overtidsbetaling/varskotillæg
Ved levering af vand og/eller el uden for normal arbejdstid,
eller i forlængelse af den ordinære arbejdstid, betales et
overtidstillæg på kr. 330,00 pr. påbegyndt time, dog
minimum 2 timer.
Ved varsko i forbindelse med salg af vand og/eller el på
overtid opkræves, udover de i pkt. 1 og 2 nævnte afgifter, et
varskotillæg på kr. 400,00 pr. gang, hvis ikke det er bestilt
dagen i forvejen.
Brugeren betaler for reparationer, materialer m.m. ved
udbedring af eventuelle skader og fejl på Køge Havn’s
materiel forårsaget af brugeren.
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AFGIFT FOR JERNBANEVOGNE
Af jernbanevogne der medfører varer, for hvilke der ikke
betales vareafgift til Køge Havn, svares en afgift på
kr. 310,00.
Varemodtager/-afsender er pligtig til hver måned at anmelde
afgiftspligtige jernbanevogne til Køge Havn.

TRAGT
Tragten stilles til rådighed for kr. 224,00 pr. time.
Lejer skal stille mandskab til rådighed samt sørge for
rengøring af tragten efter brug.

VASKEPLADS
Vaskepladsen kan benyttes af alle med tilknytning til havnen.
For hedvandsrenser beregnes kr. 0,42 pr. liter vand forbrugt.
Systemet er forsynet med tælleværk og personlig kode.
Kontakt os for nøgle, kode eller yderligere information.
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MANDSKAB
For leje af havnens mandskab betales pr. time
Normaltimer
Mandag-torsdag
07.00-15.30
Fredag
07.00-15.00
50% timer
Mandag-torsdag
15.30-18.30
Fredag
15.00-18.00
100% timer
Uden for ovennævnte tidsrum samt helligdage
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330

435

660

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser: 8 dage netto.
Ved overskridelse af sidste rettidige betalindsdato tilskrives
morarenter fra forfaldstidspunktet med 1,5% pr. måned.
Ved udsendelse af rykker opkræves et rykkergebyr på
kr. 176,00.

ALLE PRISER OG YDELSER ER EX. MOMS

IKRAFTTRÆDELSE
Nærværende priser og leveringsbetingelser er gældende
fra 1. januar 2018.

Køge Havnebestyrelse

René Jespersen
Sign.
/ Thomas Elm Kampmann
Sign.
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Køge Havn - Prisliste 2018

-

Ex. Moms

Indextal

2018
102,3

Pladsleje
Klasse 1 : kr./m2 pr. år

30,20

Klasse 2: kr./m2 pr. år

20,05

Løs pladsleje kr./m2/uge (dag 4 – 13)

1,47

Løs pladsleje kr./m2/uge - ikke skibsgods

4,19

Løs pladsleje fra dag 14. efter aftale
Løs pladsleje - minimum/uge

308,30

Skibsafgifter (inkl. ISPS)
Pr. anløb - kr./vareton

3,57

"Månedsafgift" 4 første anløb opkræves med anløbstakst

3,57

Skibsafgift pr. m2 (lgd x brd x takst) pr. anløb

5,05

Oplægning - pr. m2 pr. påbegyndt mdr.

62,25

Museums-, lystfisker-, klub- og skole- og andre ikke egentlige
erhvervsskibe som medfører betalende passagerer - pr. døgn

625,00

Afgift for uanmeldt lystbåd

625,00

Lystbåde over 20 m med forudgående tilladelse

625,00

Vareafgifter
Takst 1

17,05

Takst 2

14,15

Takst 3

10,70

Takst 4

5,60

Takst 5 container- /færgegods pr.ton

12,70

Takst 6 - indreg./uindreg personbiler

15,40

Andre køretøjer u. 6m

15,40

Person- varebiler o.a. køretøjer o.6m, u. 3,5t

36,90

Passagerafgift - pr. stk.

2,50

Trailer/containerenhed - pr. stk.

153,20

Registrerede fiskefartøjer - se side 5 & 8
ISPS afgifter
ISPS afgift pr. ton
Trailer/containerenhed pr. stk
Nye biler, personbiler & passagerer- pr. stk

0,29
5,90
1,78
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Skibe uden gods & oplæggere - pr. meter/uge
do.
- minumum

5,90
297,00

Leje af kraner og maskiner - kr. time
Reggiane MHC 65

1.830,00

Reggiane MHC 65 - projekt- og specialgodsløft over 25 tons/løft

4.625,00

Liebherr LH120

1.830,00

Sennebogen 850M & fremmed kranmed fast arm

1.525,00

Tragt

224,00

Minilæsser - incl. fører

551,00

Feje- sugemaskine

714,00

Flåde

410,00

Mandskabskurv

451,00

Mandskab
Pr. time - normaltimer

330,00

Lille varsko

200,00

Stort varsko

400,00

Andre afgifter
Sporafgifter - kr./vogn

310,00

Salg af vand - kr. ton

40,65

do.

minimumsafgift

286,00

Salg af el - kr./Kwh
do. - minimumsafgift
do. - skib/maskiner/transportbånd uden elmåler pr. dag
Slop pr. m3
Kabysaffald pr. m3
Fejeaffald pr. m3
Isafgift per ton
Hedvandsrenser - pr. l. forbrugt
Administrationsgebyr
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2,82
170,00
598,00
888,00
627,00
818,00
0,07
0,42
176,00

