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Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm 2023 
 

Dette regulativ indeholder information, beskrivelser og bestemmelser vedr. opkrævning af takster på de 
kommunale havne. Taksterne fremgår af Takstblad for de kommunale havne på Bornholm 2023. 
 
Private 
 
Gæstesejlere 
Ved ankomst til havnen skal der købes billet i serviceautomaten. Billetten gælder fra ankomsttidspunktet til 
den efterfølgende dag kl. 12. Betalingen dækker båden med tilhørende besætning samt dennes brug af bad, 
toilet, vand, el samt adgang til trådløst netværk. I Allinge Havn, Gudhjem Havn, Hasle Havn, Nørrekås 
Lystbådehavn, Svaneke Havn samt Tejn Havn dækker betalingen også adgang til vaskemaskine.  
 
Gæstesejlere kan benytte sig af en rabatordning, hvor man ved køb af 5-7 overnatninger får 1 ekstra 
overnatning gratis, ved køb af 8-13 overnatninger får 2 ekstra overnatninger gratis, og ved køb af 14 dage 
får 14 ekstra overnatninger gratis. Ubenyttede betalte liggedage tilbagebetales ikke, men de købte 
overnatninger gælder i 5 år og kan bruges i alle de kommunale havne på Bornholm. Label og kvittering 
følger båden og kan ikke overføres til en anden båd.  
 
Grupper af gæstesejlere kan benytte sig af en rabatordning, hvor man for 20 både og derover kan få 20 % 
rabat, for 30 både og derover 30 % rabat, for 40 både og derover 40 % rabat, samt for 50 både og derover 
50 % rabat. Opnåelse af rabatten forudsætter samlet forudbestilling, afregning, ankomst og afgang. 
Ordningerne for grupper af 30 både og derover gælder kun uden for højsæsonen.  
 
Ikke-lokale deltagere i kapsejladser fritages for betaling efter følgende regler: 

• 1. juli til 15. august (højsæson): 2 overnatninger før start og 2 overnatninger efter afslutning af 
kapsejlads. 

• 1. juni til 30. juni samt 16. august til 31. august (lavsæson): 5 overnatninger før start og 5 overnatninger 
efter afslutning af kapsejlads.  

• Uden for ovenstående perioder: som i lavsæsonen og med mulighed for at indgå aftale om opbevaring 
af kapsejladsbåde uden bemanding i op til 30 dage.  

Medlemmer af Træskibs Sammenslutningen fritages for betaling 3 overnatninger i hver havn.   
 
Autocampere (ordningen afventer politisk godkendelse) 
Ved ankomst til havnen skal der købes billet i serviceautomaten. Billetten gælder fra ankomsttidspunktet til 
den efterfølgende dag kl. 12. Betalingen dækker autocamperen med tilhørende passagerer samt disses brug 
af bad, toilet, vand, el samt adgang til trådløst netværk. I Allinge Havn, Gudhjem Havn, Hasle Havn, 
Nørrekås Lystbådehavn, Svaneke Havn samt Tejn Havn dækker betalingen også adgang til vaskemaskine.  
 
Bådpladser 
Ansøgning om bådplads sker ved udfyldelse af elektronisk ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. 
Der fremsendes opkrævning for bådplads, når pladsen er tildelt.  
 
Bådpladsleje beregnes ud fra bådens areal. Dette gælder både pladser på vand og på land. Bådens areal er 
den største længde målt på skroget (inkl. stativ/bro til gummibåd o.l.) gange den største bredde målt på 
skroget. Tildeles bådplads før anskaffelse af båd, opkræves der for pladsens størrelse.  
 
Opkrævningsåret løber fra 1. april til 31. marts, og bådpladslejen opkræves årligt inden sæsonstart. 
Betalingsbetingelser fremgår af den fremsendte faktura, og regulering af takster varsles ikke. Fastliggere, 
der får tildelt bådplads i løbet af opkrævningsåret, opkræves bådpladsleje svarende til 1/12 af den årlige leje 
pr. måned for resten af opkrævningsåret. Reguleringen beregnes fra den 1. i måneden efter ankomst til 
havnen. Fastliggere, der anskaffer sig en større eller mindre båd i løbet af opkrævningsåret, reguleres, så de 
opkræves bådpladsleje svarende til 1/12 af den årlige leje pr. måned for den nye båd resten af  
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opkrævningsåret. Reguleringen beregnes fra den 1. i måneden efter anskaffelse af ny båd. Ved flytning af 
båd til en anden kommunal havn medfølger den betalte bådpladsleje.  
 
I forbindelse med opsigelse af bådplads tilbagebetales for meget betalt bådpladsleje for resten af 
opkrævningsåret. Beløbet beregnes fra den 1. i måneden efter opsigelse af bådplads. De første tre 
måneders bådpladsleje refunderes ikke. Bådpladslejeren hæfter personligt for bådpladsleje, indtil 
havneadministrationen har modtaget en skriftlig opsigelse af pladsen.  
 
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyrer, som bådpladslejeren er forpligtet til at betale. Såfremt der 
ikke er betalt bådpladsleje efter 2. rykker, bortfalder retten til leje af bådplads. Bådejeren vil i sådanne 
tilfælde modtage en skriftlig henvendelse fra havneadministrationen med besked om at fjerne sin båd fra 
havnen inden for 30 dage. Sker dette ikke efter skrivelsens anvisninger, vil havnen fjerne båd og evt. andre 
ejendele fra havnen og foretage udlæg her i. Restancer sendes videre til inddrivelse hos SKAT.  
 
Både uden synligt gyldigt bådmærke vil blive opkrævet for 1 mandetime, når havnens personale sørger for 
gyldig mærkning af båden.   
 
Husbåde og bobåde 
Husbåde er både, der anvendes til beboelse, og som ikke kan sejle for egen kraft. Ansøgning om leje af 
vandareal til husbåd skal ske ved skriftlig henvendelse til havneadministrationen. Husbåde kan i Hasle Havn 
leje et vandareal svarende til længde gange bredde. Der betales pr. etagemeter, dvs. for længde gange 
bredde i flere plan, hvis dette er aktuelt.   
 
Bobåde er både, der anvendes til beboelse, og som kan sejle for egen kraft. En båd anvendes til beboelse, 
når der, mens båden ligger i havnen, overnattes ombord på båden mere end 3 uger i træk eller sammenlagt 
mere end 6 uger i løbet af et kalenderår. Anvendelse af en båd til beboelse skal anmeldes skriftligt til 
havneadministrationen.  
 
I forbindelse med tildeling af plads får ejere af hus- og bobåde udleveret en elmåler, som der betales 
depositum for, og der indgås aftale om brug af vand med havneadministrationen. Der afregnes for el- og 
vandforbrug ved årsskiftet.  
 
Hus- og bobåde skal være tilmeldt havnens affaldsordning. Der opkræves takst for benyttelse af ordningen 
ved årsskiftet.  
 
Hus- og bobåde skal være tilmeldt havnens kloakspildevandsordning. Der opkræves takst for benyttelse af 
ordningen ved årsskiftet.  
 
Bornholmerkort 
Bornholmerkortet trækkes i serviceautomaten i hjemhavnen. Kortet gælder 1 år ad gangen, fra 1. april til 31. 
marts det efterfølgende år. Ved køb af Bornholmerkort efter 1. september opkræves kun 50 % af taksten.  
Bornholmerkortmærket skal påsættes båden ved siden af bådmærket. Såfremt mærket ikke er påsat, 
betragtes båden som gæstesejler og opkræves takst efter gældende regler for gæstesejlere.  
 
Vinterrotationspladser 
Ansøgning om vinterrotationsplads sker ved skriftlig henvendelse til havneadministrationen. Der fremsendes 
opkrævning, når pladsen er tildelt. Pladsen gælder fra 1. september til 15. april det efterfølgende år. 
 
 
Erhverv 
 
Turbåde 
Turbåde opkræves bådpladsleje for det kommende år ved årsskiftet. Opkrævningsåret løber fra 1. januar til 
31. december. Fartøjer, der først registreres som aktive turbåde i løbet af kalenderåret, betaler bådpladsleje 
for hele året.  
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Hvert år senest 31. december skal fartøjet indsende oplysninger om antal anløb og passagerer i det 
forgangne år til havneadministrationen, som fremsender en opkrævning for dette i løbet af januar måned.  
 
I forbindelse med tildeling af plads får fartøjet udleveret en elmåler, som der betales depositum for, og der 
indgås aftale om brug af vand med havneadministrationen. Der afregnes for el- og vandforbrug ved 
årsskiftet.  
 
Turbåde skal være tilmeldt havnens affaldsordning. Der opkræves takst for benyttelse af ordningen ved 
årsskiftet.  
 
For turbåde i fast rutefart udarbejdes der særskilt aftale for brug af havnene.  
 
Erhvervsfiskere 
Erhvervsfiskere opkræves årsafgift for det forgangne år ved årsskiftet. Opkrævningsåret løber fra 1. januar til 
31. december. Årsafgiften fratrækkes det beløb for bropenge for fisk og skaldyr, som havnen har modtaget 
af førsteopkøberen. Fartøjer, der først er blevet registreret som aktive erhvervsfiskere i løbet af det 
forgangne kalenderår, betaler årsafgift for hele året.  
 
Erhvervsfiskere, der har et eller flere ekstra erhvervsfartøjer, der er indregistreret til erhvervsfiskeri, og hvor 
bropengene samlet udgør mere end mindsteprisen for erhvervsfartøjernes samlede areal, betaler ikke for 
disse ekstra fartøjer.  
 
I forbindelse med registrering af fartøjet som aktiv erhvervsfisker udleveres en elmåler, som der betales 
depositum for, og der indgås aftale om brug af vand med havneadministrationen. Der afregnes for el- og 
vandforbrug ved årsskiftet.  
 
Erhvervsfiskere skal være tilmeldt havnens affaldsordning. Der opkræves takst for benyttelse af ordningen 
ved årsskiftet.  
 
Bierhvervsfiskere sidestilles med erhvervsfiskere.  
 
Krydstogtskibe 
Der opkræves afgift for anløb, passagerafgift, samt takst for anvendte mandskabstimer til havnens 
personale/vagt.  
 
Skibe i fast rutefart og lodsbåde 
Der udarbejdes særskilt skriftlig aftale med havneadministrationen for brugen af havnene samt betaling for 
dette. 
 
Erhvervsbåde generelt 
Skibe tilhørende den danske stat betaler kun for el- og vandforbrug. 
 
 
Diverse 
 
Mandskab 
Der opkræves betaling for udført arbejde på timebasis. Uden for tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8-16 
opkræves overtidstillæg. 
 
Lån af værktøj/materiel 
Der opkræves betaling for lån af værktøj/materiel pr. døgn. Havneadministrationen fremsender en 
opkrævning til eboks hver gang, der er registreret et udlån.  
 
Salg af brændstof 
Der sælges marinediesel i Nørrekås Lystbådehavn, Hasle Havn, Tejn Havn og Svaneke Havn, og der 
sælges benzin i Tejn Havn. I Nørrekås Lystbådehavn og i Tejn Havn betaler man for brændstof ved 
tankanlæggene på havnene. I Hasle Havn og Svaneke Havn betaler man for brændstof ved henvendelse til 
havnefogeden.  


