
HAVNETAKSTER 2023   
 
 Pris i kr. Enhed 
   

Pris for andel i Korsør Lystbådehavn A.M.B.A.  40.000,00 pr. andel 
Havneafgift for andelshavere grundtakst 
samt pladsbredde i cm x sats 

 1.360,00 
7,50 

pr. halvår 

1 turs havnekort til slæbested depositum 60,-  90,00 pr. gang 

20 turs havnekort til slæbested  500,00  

40 turs havnekort til slæbested  800,00  

Jolle på land  1.080,00 pr.år 

Jolleplads max. 19,99 fod januar-december åben jolle  3.640,00 pr.år  pr md 460 

Jolleplads max. 19,99 fod januar-december jolle m. 
soveplads 

 5.770,00 pr.år  pr md 620 

Langtidsleje grundtakst  3.550,00  
pr. år Havneafgift grundtakst  2.720,00 

samt pladsbredde i cm x sats  15,00 

Korttidsleje grundtakst (max 6 mdr.)  1.400,00  
 

 pr. måned 
Samt tillæg efter pladsbredde: Under 3,00 meter.  582,00 

Fra 3,01-3,50 meter  697,00 

Fra 3,51-4,00 meter  816,00 

Gæstesejlere båd, under 9 meter, inkl. el  135,00 pr. døgn 
Gæstesejlere båd, fra 9 til 11 meter, inkl. el  165,00 pr. døgn 

Gæstesejlere båd, over 11 meter, inkl. el  190,00 pr. døgn 

Autocampere  160,00 pr. døgn 

Bådløft  775,00 pr. gang 
Svingkran max 3200kg / EL-mastekran max 4000kg  125,00 pr. gang 

Masteløft/serviceløft – med Havnefogedens hjælp  420,00 pr. gang 

Kranarbejde - eksternt brug  1.088,00 pr. time 

Takster for leje af stativ, 3 ton  520,00 pr. år 1/10-30/9 
Takster for leje af stativ, 6 ton  725,00 pr. år 1/10-30/9 

Takster for leje af stativ, 12 ton  930,00 pr. år 1/10-30/9 

Takster for leje af stativ, 18 ton  1.550,00 pr. år 1/10-30/9 

Takster for leje af stativ, 3 ton  105,00 pr. uge 

Takster for leje af stativ, 6 ton  125,00 pr. uge 

Takster for leje af stativ, 12 ton  145,00 pr. uge 

Takster for leje af stativ, 18 ton  205,00 pr. uge 

Leje af ekstra støtteben  210,00 pr. sæt 

Fast ophold i båd april, maj og sep.  225,00 pr. måned 
Fast ophold i båd fra oktober til april  440,00 pr. måned 

Brug af vaskemaskine  25,00 pr. gang 
Brug af tørretumbler  25,00 pr. gang 

Bad  1,00 pr. 30 sek. 

Depositum el-måler  1.000,00 pr. stk. 

El-pris. Niveau for aktuel pris + 0,50                                p.t.  4,00 pr. kWh  

Flytning af båd ved manglende søsætning og lign.  500,00 Pr. gang 

Pålagt mgl. overholdelse af ordensreglement  100,00 Pr. gang 

    

 

Alle priser er inkl. 25% moms. Andele og depositum er ikke momspligtige. 
 

Note: Korttidsleje/Langtidsleje betales forud. Samme pris for båd på land eller i vandet. 3 

måneds opsigelse. 


