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1. Skibsafgift. 
 

1.1 Almindelige bestemmelser. 
 
Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henligge 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, forinden 
afgiften er betalt. 
Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. 
Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT), således at brøkdele af BT bortkastes. 
Afgiften dækker skibets henliggen i 1 uge. 
Henligger skibet mere end 1 uge, betales der for den næste uges periode og følgende peri-
oder i stedet for skibsafgift en lejeafgift efter Regulativ for udlejning af vandarealer. 
 
Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten: 
 

a) 4,10 kr. pr. BT for hvert anløb (dog minimum 250,00 kr. pr. anløb) eller med, 
 

b) 18,85 kr. pr. BT som en månedsafgift. 
 

c) For flydende entreprenørmateriel betales enten 6,15 kr. pr. BT for hvert anløb 
eller 25,50 for BT som en månedsafgift. 

 
Priserne er inkl. ISPS-afgift  
 
Månedsafgift for et skib betales månedsvis forud til havnen og giver ret til et ubegrænset 
antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. 
Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selvom skibet på grund af havari eller anden 
årsag ikke kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattede måned. 
 
 

1.2 Fritagelse for skibsafgift. 
 
Fritaget for skibsafgift er: 
 

a) Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og los-
ser fisk m.v., der er indladet i en anden havn. 

 
b) Skibe, der udelukkende anløber havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skib-

brudne eller lignende, samt skibe som på grund af havari eller vejrforhold er nødsaget 
til at søge havn. Alt forudsat, at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. 

 
c) Træskibe, der er medlemmer af Træskibs Sammenslutningen og fører dennes sær-

lige stander, kan besøge Korsør Havn i op til 3 døgn pr. år uden at skulle betale 
skibsafgifter. 
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1.3 Opkrævning af statslig isafgift. 
 
Isafgift opkræves i henhold til gældende lovgivning. 
 
 

2. Vareafgift. 
 

2.1 Almindelige bestemmelser. 
 
Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit. 
 

a)  Vareafgifter betales af alle varer, der losses, lastes eller omlades i havnen eller de 
uddybede løb til havnen. Dette gælder, uanset om godset transporteres med skib, 
lastvogn eller andet. Det påhviler modtager/afsender eller dennes mægler/repræ-
sentant at oplyse de afgiftspligtige mængder til Korsør havn, pr. anløb/omladning, 
eller månedsvis. 

 
 Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har re-

gres over for varemodtager, respektive vareafsender. 
For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk m.v. gælder dog reglerne i punkt d. 

 
b) Vareafgiften udgør 18,80 kr. pr. ton jævnfør dog nedenfor under c. og d. 

 
c) Ved losning eller lastning af varer af nedennævnte art kan afgiften, såfremt varernes 

art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i brugstariffen (toldtarif-
fen), beregnes med følgende takster (varegruppebetegnelserne anført efter brugsta-
riffens numre er kun vejledende): 

 
1. 10,25 kr. pr. ton 

 Varer, der henhører under brugstariffens: 
 
 

Hovedposition 07.01 (Kartofler) 
Varekode 0713.10 (Foderærter) 
Varekode 07.14.90 (Tapioka) 
Kapitel 10 (Korn) 
Hovedposition 11.01-04 (Mel og gryn af korn) 
Kapitel 12, undtagen varer henhø-
rende under varekode 1212.91-92 
samt hovedposition 12.14 

(Olieholdige frø, andre frø og frugter 
m.v.) 

Kapitel 23 (Sildemel, oliekager og vegetabilske 
produkter m.v. anvendelige til dyrefo-
der) 

Hovedposition 25.01 og 25.23 (Salt og cement) 
Kapitel 31 (Gødningstoffer) 
Hovedposition 44.01-07 og 44.09 (Træ, uforarbejdet og groft forarbej-

det) 
Kapitel 68 (Varer af sten, cement, asbest m.v.) 
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Hovedposition 69.02 (For så vidt angår klinker, lerrør og 
ildfaste sten) 

Hovedposition 69.04 (Mursten) 
Hovedposition 72.01-07, 72.18, 
74.01-04, 75.01-03, 76.01-02, 
78.01-02, 79.01-02, 80.01-02, 81.04 

 
 
(Metaller, uædle, affald m.v.) 

 
2. 5,65 kr. pr. ton 

Varer, der henhører under brugstariffens: 
 

Kapitel 5 (Ikke-spiselige produkter af animalsk 
oprindelse) 

Varekode 1212.91-92 og hovedposi-
tion 12.14 

(Sukkerroer m.v.) 
(Andre roer m.v.) 

Kapitel 25, undtagen varer henhø-
rende under hovedposition 25.01 
(salt) og 25.23 (cement) 

(Jord- og stenarter, kalk, gips og 
svovl) 

Kapitel 26 (Malme, slagger og aske) 
Varekode 2833.29.50 (Jernsulfat) 
Hovedposition 38.23 (For så vidt angår kemigips) 
Varekode 70.01.00.10.0 (Glasskår og andet glasaffald) 

 
3. 12,85 kr. pr. ton 
 Varer. der henhører under brugstariffens: 

 
Hovedposition 27.04-04 Stenkul, brunkul, tørv og koks 

 
d) Af fisk og skaldyr, der losses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser i uforarbejdet eller for-

arbejdet stand, betales 2,2 % af værdien ved salg i første hånd, dog 0,2 % for så vidt 
angår rejer, der i dybfrossen og emballeret stand losses fra fiskefartøjer. 

 
Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiske-
opkøberen), der til havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen 
kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en 
måned. Aftageren er på forlangende pligtig at afgive specifikation over indkøbene, 
ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige skriftligt at 
give oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. 
 

e) Skibsføreren skal til havnen skriftligt angive varernes art og vægt, jævnfør dog  
 pkt. d. 

 
Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kg, således at brøk-
dele af hundrede kg bortkastes. 

 
f) Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tids-

punkt, hvor losning, respektive lastning blev påbegyndt. 
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2.2 Fritagelse for vareafgift. 
 
Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift. For så vidt angår last er fritagelsen betinget af, 
at skibsføreren i sin angivelse, jævnfør 2, vareafgift, 1. Almindelige bestemmelser, punkt c., 
begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift. 
 

a) Indregistrerede motorkøretøjer samt påhængsvogne og lignende, jævnfør dog II.2.g. 
(nedenfor) 

     b) Containere, tomme pakningsgenstande samt losse- og lastemidler, når de ikke for-
sendes som handelsvarer. 

c) Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. 
d) Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst. 
e) Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer 
f) Post- og rejsegods. 
g) Varer og materiel til havnens eget brug. 
h) Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer - der uden at have været landsat, 

overlosses fra fartøj til fartøj. 
i) Varer, der midlertidigt losses, men atter lastes under samme ophold i havnen. 
j) For varer der er indført søværts til havnen og for hvilke der til havnen er betalt vare-

afgift for indgående, skal der ikke betales vareafgift for udgående søværts videre-
transport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen 
forarbejdning eller behandling, herunder emballering, og at videretransporten finder 
sted inden 3 måneder efter losningen. (Se i øvrigt pkt. 4.2) 
 

Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal i hvert tilfælde 
fremsættes over for havnen samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse m.v. for 
skibets last. Ansøgningen skal indeholde en dokumenteret specifikation af den for det en-
kelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive er-
klæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgå-
ende. 
 
 

2.3 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 regulering finde sted efter påkrav over for havnekontoret, dog 
ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen ydes et ekspe-
ditionsgebyr på 500 kr. pr. ekspedition. 

 
2. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren eller vareafsenderen, til skibet 

eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når det kan doku-
menteres at vareafgiften ikke kan inddrives. 

 
Beløb mindre end 1.000 kr. tilbagebetales ikke. 
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3. Afgivelse af oplysninger. 
 
Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og opkrævning af 
skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og last m.v. Til bekræftelse af de 
meddelte oplysninger kan havnen forlange, at der fremlægges skibspapirer, lastdokumenter 
og vægtdokumentation m.v. 
 
Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for fremstilling af 
statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og last, herunder om medførte befor-
dringsmidler, containere m.v. 
 

4 Takster Trafikhavnen. 
 
Korsør Havn påtager sig intet ansvar for gods, herunder alt materiel af hvilken som helst 
art, der henstilles på Korsør Havns arealer, der oplægges eller på anden vis placeres på/i 
havnens arealer eller bygninger. 
Korsør Havn påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods 
mv. måtte påføre tredjemand. 
Såfremt intet andet er meddelt Korsør Havn er den, der pålægges lejeafgiften, ansvarlig 
for enhver skade, det oplagte måtte påføre havnens ejendom. 
 
 

4.1 Langtidsleje af arealer. 
 
Lejeafgift for kontraktmæssige lejemål af arealer er nedenstående, med mindre andet 
fremgår af indgåede lejekontrakter. 
Til lejen af havnearealer kommer et omsætningstillæg eller en garanti for en vis omsæt-
ning i form af skibs- og vareafgifter. 
Leje for ikke havnerelaterede lejemål indgås og afregnes efter individuel aftale. 
 
Landareal der generer skibs- og vareafgifter ........................... 34,70 kr. pr. m2/år 
 
 

4.2 Oplægning af gods/midlertidig pladsleje 
 
Ved oplægning af gods opkræves en pladsleje på kr. 2,00 pr. m2 pr. påbegyndt uge. 
 
Gods der indlades eller udlosses fra skib, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden 
betaling, hvis der efter Korsør Havns afgørelse er plads til rådighed. Oplægningstiden reg-
nes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. 
 
Gods i bulk må ikke lægges mindre end 2 meter fra kajkanten, eller på en måde der med-
fører risiko for nedskridning til dette område. Ved overtrædelse vil godset blive flyttet for 
ejers regning og risiko. Dette gælder også oprensning af gods, der er spildt i havnebassi-
net 
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1.-7. dag, lossedagen inkl. .............................................. Normalt uden beregning 
 
8.dagen og frem. .............................................................. 4,00 kr. pr. m2/14 dage 
 
Der skal som minimum afregnes for 14 dage, og maksimum lejeperiode, der kan aftales 
med Korsør Havn er 1 måned fra lossedagen. 
 
Hvis gods oplægges uden forudgående aftale med havnen, vil godset om nødvendigt blive 
flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. 
 
Ikke skibsgods, defineret som gods hvor der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilla-
delse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode og kun efter indgåelse af skrift-
lig aftale om vilkår og betaling. 
 
 

4.3 Kraner, mandskab m.v. 
 
Kraner - Ansvar. 
Havnen bærer efter dansk rets almindelige erstatningsregler kun ansvar for skader, der 
skyldes fejl eller mangler ved selve kranen. 
 
Kranerne udlejes efter følgende prioritering: 

1. Losning og lastning af skibe 
2. Arbejde med behandling af andet end skibsgods indenfor Korsør Havns arealer. 

 
Korsør Havn bestemmer til enhver tid, til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne skal 
benyttes. 
 
Korsør Havn påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. 
 
I taksterne er betaling for kranfører medregnet. 
 
Ved alt kranarbejde betales minimum for 1 time. Ved krankørsel eller udleje af personale 
uden for normal arbejdstid betales et overtidstillæg pr. time. 
 
For ventetid og evt. stand by tid betales der den faktisk forbrugte tid. 
 
Ved afbestilling af kran, betales for minimum 1 time. 
 
Der betales et tilrigningsgebyr per kran per skibsoperation, uanset operationens varighed. 
Såfremt lejeren ønsker at skifte udstyr under operationen, betales tilrigning mm. efter reg-
ning per time. 
 
Kran 
Tilrigningsgebyr ..................................................................................... kr. 750,00  
Sennebogen ..............................................................................  1.150,00 kr./time 
Kranarbejde hvor der ikke erlægges vareafgift tillægges med …………50 %/time 
Overtid tillægges med ....................................................................313,00 kr./time  
 
 
Rengøring af kaj efter skibsanløb : 
Fejemaskine inkl. fører uden bortskaffelse af affald…………………….0,30 kr./ton  
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Fejemaskine inkl. fører og bortskaffelse af affald …………………........0,50 kr./ton  
Rengøring af andre arealer / ej skibsanløb 
Fejemaskine inkl. fører uden bortskaffelse af affald…………………..775,00 kr./time  
Fejemaskine inkl. fører og bortskaffelse af affald………………..….1.550,00 kr./time   
 
Leje af personale og driftsmateriel 
 
Normaltimer ...................................................................................... 328,00 kr./time  
Overtid tillægges med ....................................................................... 313,00 kr./time  
Udkald...................................................... …………………………………..kr. 590,00  
 
Truck med fører, uanset om der erlægges vareafgift...........................539,00 kr./time 
Gaffelkost med truck, uanset om der erlægges vareafgift…..….……..539,00 kr./time 
Traktor med fører, uanset om der erlægges vareafgift….....................539,00 kr./time 
Leje af jolle/båd m/fører…………………………..………..…………….775,00 kr./time 
 
 
Overtidstillæg er gældende for arbejder udført på helligdage og udenfor følgende tidsrum. 
 
Mandag til torsdag kl. 07.00 -15.30 
Fredag                   kl. 07.00 -15.00 
 
Brug af fremmed kraner på Korsør Havns arealer, er ikke tilladt uden Korsør Havns tilla-
delse i hvert enkelt tilfælde.  
Korsør Havn opkræver gebyr for benyttelse af fremmed kran. 
 
 

4.4 Vand og el til skibe. 
  
Vand 
Vand inkl. afgifter pr. m³ .................................................................... 37,00 kr./m3 
(dog min. 5 m3) 
Til- og afrigning inden for normal arbejdstid .......................................... 320,00 kr. 
 
El  
Ved levering fra måler ......................................................................... 3,05 kr./kW 
(dog min. 50 kW) 
Til- og afrigning inden for normal arbejdstid ....................................... …320,00 kr. 
 
Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på kr. 500,- 
 
 

4.5 Broåbning. 
  
Inden for normal arbejdstid * ...........................................................513 kr./åbning 
Uden for normal arbejdstid  ...........................................................1025 kr./åbning 
*(Såfremt der betales skibs-/vareafgifter betales der ikke for åbning af broen) 
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4.6 Gæstesejlere 
 
Lystfartøjer, som anløber havnen, skal anmelde deres ankomst og afregne havnepenge 
på havnekontoret ved førstkommende åbningstid. 
Ved opkrævning på kaj kan tillægges et gebyr på 50 %. 
  
 
Fartøjer under 10 m ................................................... 200,00 kr./30 euro pr. døgn 
Fartøjer 10 – 20 m ..................................................... 275,00 kr./40 euro pr. døgn 
Fartøjer over 20 m ..................................................... 350,00 kr./50 euro pr. døgn 
 
 

4.7 Betalingsforhold/Gebyrer 
 
Betalingsfristen for Korsør Havn er normalt 14 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen 
betales gebyr og renter. 
Rykkergebyret er kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.  
Fakturaer sendes på mail. Ved ønske om fremsendelse af faktura med post opkræves et 
administrationsgebyr på kr. 50,- 
Ved kontant betaling opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- 
 
4.8 Renholdelse 
 
Rengøring af kajarealer 
 
Forurening (spild) på havnens arealer i forbindelse med enhver losning og lastning samt 
håndtering af gods skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljølovgivning overhol-
des. 
 
Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter at godshåndteringen er udført. 
 
Undlades rengøring af kajer og arealer vil Korsør Havn lade arbejdet udføre på skibets og 
eller ladningsejers regning. 
Alt spild skal opsamles og må ikke kastes i havnens bassiner. Det påhviler forureneren at 
bortskaffe alt spild. 
 
Korsør Havn opkræver særskilt betaling i følgende tilfælde: 
 
Skibe som ikke betaler normal havneafgift, skal betale for alle de i takstbladet om-
handlede ydelser. 
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5. Takster Fiskerihavnen. 
 
 

5.1 Bådpladser. 
  
Fast bådplads op til 3,5 meters bredde .......................................... 4.259,79 kr./år 
Herudover tillæg for bådplads større end 3,5 meters bredde. 
 
Flytning af bådplads efter eget ønske  .................................... kr. 500,00 pr. gang 
 
 

5.2 Opsætning af fartøj. 
 pr. m2/14 dage 
Midlertidig pladsleje for opsætning af fartøj ............................................ kr. 13,50 
 
 

5.3 El fra Key Talley-standere 
 
El inkl. afgift pr. kWh*………………………………………………………….kr. 3,05 
* dog min. kr. 100,- pr. kvartal 
 
 

5.4 Landareal. 
 Kr. pr. m²/år 
Landareal lejepris inkl. ejendomsskat .......................................................... 21,85 
 
Landareal i skurbyen kan kun lejes, hvis man er lejer en af bådplads. Der kan max. 
lejes et landareal pr. bådplads.* 
Endvidere skal lejerne falde ind under følgende erhverv: 

1. Erhvervsfiskere og eksisterende erhverv. 
2. Bierhvervsfiskere. 
3. Fritidsfiskere. 
4.   Virksomheder, der grænser op til bassinet i Korsør Fiskerihavn. 

 
*Der kan indgås særaftale for Gr. 1. 
 
Alle priser er ekskl. moms dog undtaget afsnit 4.6 som er inkl. moms. 
 

 


