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1. SKIBSAFGIFT
1. Almindelige bestemmelser
Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en
afgift (skibsafgift) for henliggen 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 incl. ISPS. For skibe, som både losser og
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laster i samme anløb, opkræves kun afgift for den største
af den lossede eller lastede mængde.
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. 5,03 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. 604,00 pr. døgn.
Fortøjning af lystbåde er ikke tilladt. Ved fortøjning vil der
uden varsel blive opkrævet en afgift på kr. 604,00.

Isafgift
Isafgiften for Køge Havn vil i 2015 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. 6.036,00, 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. 302,00 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 p.g.a. 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. 61,95 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:

a.
Hospitalsskibe, statsskoleskibe, isbrydere, og internationale
havundersøgelsesskibe, i det omfang disse skibe ikke
benyttes i kommerciel virksomhed ved det pågældende
anløb.
b.
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, forudsat
at opholdet ikke udstrækkes ud over 24 timer.
c.
Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og
materiel til havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende
anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som
udføres for havnens regning.
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II. 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
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i fast og flydende form, ludmidler i fast form eller opløst i
vand, forarbejdede varer af sten, cement, granit (kantsten
o.lign.), affald.

Takst 4: kr. 5,55 pr. ton:
Råvarer: Sten, sand, grus, kridt, kalk, jordarter, malm,
slagger, aske, glasskår til genbrug, salt og vejsalt,
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. 15,35 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
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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.
Skibsføreren 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.
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.

Skal faktura ændres pga. manglende oplysninger opkræves
et administrationsgebyr på kr.170,00.

-9-

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
5,88
1,77
1,77
1,77

Alle skibe der anløber uden gods betaler kr. 5,88 pr. meter
(min. kr. 296,00)
Oplæggere betaler pr. påbegyndt 14 dage
kr. 5,88 pr. meter (min kr. 296,00)

ISPS fee er ekskl. moms, og afregnes efter gældende dansk
lovgivning.
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2. Fritagelse for vareafgift
Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. Fritagelsen er,
for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren/skibets
agent i sin angivelse, jf. 1. Almindelige bestemmelser,
punkt c., ønsker varerne losset eller lastet uden betaling af
vareafgift.
a.
Indregistrerede last- og varevogne over 3,5 ton,
påhængsvogne, trailers og lignende.
b.
Jernbanevogne i trafik.
c.
Containere, tomme pakningsgenstande og losse- og
lastemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer.
d.
Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.
e.
Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet
fangst.
f.
Sømærker, når de ikke sendes som handelsvarer.
g.
Post- og personlig bagage.
h.
Varer og materiel til havnens eget brug.
i.
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Varer, der midlertidigt losses, men atter lastes til samme skib
under samme ophold i havnen.

3. Tilbagebetaling af vareafgift
Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde:
1.
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.
2.
Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren,
respektive vareafsenderen, til skibets agent, kan
tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende
betingelser er opfyldt: Skibets eller dets agent skal samtidig
med indbetalingen til havnen opkræve vareafgift hos
varemodtageren, respektive vareafsenderen. Opkrævningen
skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er
betalt inden 8 dage, vil havnen blive underrettet. Er
vareafgiften ikke betalt af varemodtageren, respektive
vareafsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom
bilagt kopi af brevet til varemodtageren, respektive
vareafsenderen, umiddelbart sendes til havnen. Der
opkræves kr. 583,00 i administrationsomkostninger. Beløb
mindre end kr. 1.104 ,00 tilbagebetales ikke.
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III. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER

1.
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 afgiver 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:
Reggiane MHC 65
LIEBHERR LH120
Sennebogen
Fremmed kran
med fast arm
Reggiane MHC 65
Projekt- og
specialgodsløft
over 25 tons/løft

1.750,00
1.750,00
1.455,00
1.750,00

kr. i timen
kr. i timen
kr. i timen
kr. i timen

4.470,00

kr. i timen

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.

Ansvar
Ifølge Køge Havns kranregulativ.

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.
Køge Havn bestemmer til enhver tid til hvem,
til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes.
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Overarbejde
Bestilling af overarbejde med en kran skal, af hensyn til
overenskomstmæssig korrekt varsel af kranføreren,
afgives til havnekontoret inden kl. 15.30 dagen før overarbejdet
ønskes udført.
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
= 195,00 kr.
Ved varsel af overarbejde den pågældende dag
efter kl. 12.00
= 388,00 kr.
Såfremt overarbejdet annulleres den pågældende dag efter kl. 12.00
= 388,00 kr.

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.
½ times overarbejde i forlængelse af arbejdstiden udløser
ingen varselsbetaling.

Fortrinslejeret
Kranerne udlejes fortrinsvis til det skib der kommer først.
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LEJE AF MINILÆSSER
For leje af minilæsser betales kr. 538,00 pr. time incl. fører.
For overtid betales i henhold til gældende prisliste.

Lystbåd
Ophaling/isætning af lystbåd med fremmed kran kr. 507,00.
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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. 1,43 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. 4,08 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 aftale 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.

- 17 -

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. 2,75 dog mindst kr. 165,35
pr. døgn.

For skibe under 10 meters længde uden elmåler betales
kr. 165,35 pr. døgn.
Hvis der ikke findes måler på skibet/maskinen betales
kr. 579,00 pr. døgn.
2. Takster for vand.
For levering af vand betales en afgift på kr. 39,60 pr. ton dog
mindst kr. 279,00 pr. leverance.
3. Overtidsbetaling.
Ved levering af vand uden for normal arbejdstid, men i
forlængelse af denne betales et overtidstillæg på kr. 313,00
pr. påbegyndt time.
4. Udkaldetillæg.
Ved udkald i forbindelse med salg af vand eller/og el
opkræves, udover de i pkt. 1 og 2 nævnte afgifter, et
udkaldetillæg på kr. 388,00 pr. gang.
Brugeren betaler for reparationer, materialer m.m. ved
udbedring af eventuelle skader og fejl på Køge Havn’s
materiel forårsaget af brugeren.

- 18 -

AFGIFT FOR JERNBANEVOGNE
Af jernbanevogne der medfører varer, for hvilke der ikke
betales vareafgift til Køge Havn, svares en afgift på
kr. 302,00.
Varemodtager/-afsender er pligtig til hver måned at anmelde
afgiftspligtige jernbanevogne til Køge Havn.

TRAGT
Tragten stilles til rådighed for kr. 220,00 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. 0,41 pr. liter vand forbrugt.
Medbring egen sæbe.
Systemet er forsynet med tælleværk og personlig kode.
Kontakt os for nøgle, kode eller yderligere information.
MANDSKAB
For leje af havnens mandskab betales pr. time kr. 313,00.
For arbejde efter kl. 15.30 mandag – torsdag, efter
kl. 15.00 fredag samt lørdag, søndag og helligdage betales
pr. time kr. 626,00.
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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. 170,00.
Skal faktura ændres pga. manglende oplysninger opkræves
et administrationsgebyr på kr.170,00.
Ved fremsendelse af skibs- og godsangivelse senere end 3
hverdage efter skibets afsejling, opkræves et administrationsgebyr på kr. 583,00.
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ALLE PRISER OG YDELSER ER EX. MOMS

IKRAFTTRÆDELSE
Nærværende priser og leveringsbetingelser er gældende
fra 1. januar 2015.

Køge Havnebestyrelse

René Jespersen
Sign.
/ Thomas Elm Kampmann
Sign.
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Køge Havn - Prisliste 2015

2015

Indextal

132,6

Arealleje
Klasse 1 : kr./m2 pr. år

29,40

Klasse 2: kr./m2 pr. år

19,55

Løs pladsleje kr./m2 - dag 4 - 13

1,43

Løs pladsleje kr./m2/uge - ikke skibsgods

4,08

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

300,00

Containeroplag pr. uge/20´enhed

21,95

Pakhusleje
Fast lejeaftale - kr./m2/år

233,55

Løs aftale - kr. m2/måned

28,25

Skibsafgifter
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

5,03

Oplægning - pr. m2 pr. påbegyndt mdr.

61,95

Vareafgifter
Takst 1

17,05

Takst 2

14,15

Takst 3

10,70

Takst 4

5,55

Takst 5 container- /færgegods pr.ton

12,70

Takst 6 - indreg./uindreg personbiler

15,35
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Takst 7 - andre køretøjer u. 6m

15,35

Takst 8 - person- varebiler o.a. køretøjer o.6m, u. 3,5t

36,70

Passagerafgift - pr. stk.

2,49

Trailerafgift - pr. stk. - 40´ enhed

153,20

ISPS afgift pr. ton

0,29

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

1.750,00

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

4.470,00

Liebherr

1.750,00

Sennebogen 850M

1.455,00

Fremmed kran, fast arm

1.750,00

Tragt

220,00

Minilæsser - incl. fører

538,00

Flåde

400,00

Mandskabskurv (929-616)

439,00

Slop pr. m3

865,00

Affald pr. m3

610,00

Mandskab - kr. time - normaltimer

313,00

Andre afgifter
Sporafgifter - kr./vogn

302,00

Salg af vand - kr. ton
do.

39,60

minimumsafgift

279,00

Salg af el - kr./Kwh
do.

2,75

minimumsafgift

165,35
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