
 
 

Lejeafgift mv. gældende fra 1 jan. 2017 
 
 
 
Havneleje sommeren 2017: 
Grundleje kr. 550 + kr. 110 pr kvm + moms eks. 26 kvm  =  Kr. 4.262,55 
Joller < 10kvm. Kr 1.700,00 + moms      =  Kr. 2.125,00 
Joller < 10kvm plads på land.  Kr. 1.120,00 + moms               =  kr. 1.400,00 
PS: Prisen for sommeren  2017 er ændret fra 2016 med ca. 1,0%. 
 
Vinteropbevaring 2017 -2018: 
Kr. 57,00 pr Kvm. + moms  eks. 26 Kvm..            =  Kr. 1.852,50 
Joller  < 10 kvm. Kr. 580,00 + moms  =  Kr.    725,00 
 
Skurleje:      =  Kr.    450,00 
 
Bom-nøgle:  
Depositum Kr. 1.000,00 + Kr. 500,00 pr år   =  Kr.    500,00 
 
Benytte slæbested: 
Kr. 40,00 pr.  gang +  moms                             =  Kr.       50,00 
 
Brug af El i vinterperoden: 
Afregnes pr Kwh med    =  Kr.         2,50 
El-måler udleveres af havnefogeden – og skal 
benyttes når båden ikke er bemandet. (Vinter) 
 
Rykkergebyr: 
1.gang     =  Kr.      100,00 
2. gang    =  Kr.      150,00 
3. gang = opsigelse p.g.a. misligholdelse af aftalen. 
                   
Gæstepladser: 
Gæstehavneleje 30/4 – 1/11 pr.  døgn  = Kr.       150,00 
Gæsteanløb for kort ophold indtil kl. 16 er gratis 
  

 

 Opkrævningsterminer: 

 
 
 

Sommerperiode forfalder til betaling ca. 30.april. 

Vinterperiode forfalder til betaling ca.15. december. 

Leje af skur og nøgler forfalder til betaling ca. 15. maj. 

Slæbested betales forud for benyttelse. 

El afregnes når el-måler returneres til havnefogeden. 

Gæstepladser afregnes med havnefogeden. 

 

VIGTIGT:  
 

Det blev på generalforsamlingen i foråret 2013 besluttet 
at omkostningerne ved vagtordningen på Espergærde 
Havn søges dækket ved at opkræve kr.  300,00 + moms 
= kr. 375,00. 
Beløbet gælder for alle både i havnen – og beløbet er ens 
for alle både – fra joller til kølbåde. 
Beløbet vil være inkluderet i opkrævningen for 
sommerhavnelejen 2017.                                      

 
Afgifterne reguleres årligt med udgangspunkt i Danmarks statistiks 
nettoprisindeks. 
 
Nettoprisindeksets udvikling fra januar 2016 til januar 2017 = 1,0%. 
Nogle afgifter er af nemheds hensyn afrundet, andre er ikke 
reguleredei 2016 - 2017. 


