
Ringkøbing Havn, havnetakster for 2023-2024 (inkl. moms) 
Havneåret går fra 1. april til 31. marts 

Sommerhalvår 1. april til 31. juli, vinterhalvår 1. august til 31. marts 
 
 

Leje af bådplads i lystbådsafsnittene Gl. Havn, Ny Havn og Marinaen: 
Bådpladsleje afregnes efter bådens areal, opmålt på bredeste sted som længde gange bredde. 

Arealtakst pr. m2 uden kran. Der betales kun arealtakst til og med 50 m2 
Arealtakst pr. m2 med kran (max 10 ton). Der betales kun arealtakst til og med 50 m2 
Fast gebyr 
Miljøafgift 
For større erhvervsbåde opkræves ud over arealtakst en miljøafgift 
Arealtakst pr. m2 for pladser booket efter 1. august 

209 kr. 
255 kr. 
495 kr. 
63 kr. 

7.164 kr. 
105 kr. 

 
 

Leje af pladser i fiskerihavnen Gl. Havn: 
Fiskejolle 

Fiskejolle med 2 kranløft 
Miljøafgift 

1.958 kr. 

2.570 kr. 
63 kr. 

 
 

Leje af bådplads i Borgmesterhavnen: 
Arealtakst pr. m2 
Fast gebyr 
Miljøafgift 
Arealtakst pr. m2 for pladser booket efter 1. august 

123 kr. 
495 kr. 
63 kr. 
62 kr. 

 
 

Leje af bådplads til smakkejolle i Borgmesterhavnen: 
Smakkejoller i Borgmesterhavnen 
Miljøafgift 

1.160 kr. 
63 kr. 

 
 

Andre takster: 
Slæbestedsgebyr – pr. bomløft 
Supplerende kranbetjening pr. påbegyndt halve time.  
Leje af mastekran pr. påbegyndt halve time 
Gæstepris pr. dag med overnatning 
Gæstepris pr. dag uden overnatning 
Autocampere pr. overnatning 
Sommeropbevaring af bådvogne på land, hvis man ikke har haft en vinterplads på havnen til 

sin båd 
Sommerleje af bådstativ pr. påbegyndt uge 
Ekspeditionsgebyr ved ændring af bådplads/bådstørrelse 

Opbevaring af ikke hjemhørende båd på land/i vand pr. påbegyndt måned 
El-afgift pr. kwh. 

30 kr. 
622 kr. 
50 kr. 

  150 kr. 
 60 kr. 
150 kr. 

 

724 kr. 
250 kr. 
363 kr. 

1.338 kr. 
6,00 kr. 

 

 

Sommerplads på land: 
Både på land i sommerhalvåret afregnes som arealtakst 
Fast gebyr 

Miljøafgift 

105 kr. 
495 kr. 

63 kr. 
 
 

Vinterplads på land: 
Vinterliggeplads på land inkl. Leje af bådstativ 1.523 kr. 

 
 

 



Leje af arealer: 
Redskabshuse og fiskehuse op til 20 m2 
Redskabshuse fiskehuse over 20 m2 
Miljøafgift 

1.679 kr. 
2.562 kr. 

63 kr. 
 
 

Opsigelser: 
Opsigelse før 31. december for kommende sæson – ingen beregning 
Opsigelse i perioden 1.1. – 31.3. for kommende sæson 
Opsigelse i perioden 1.4. – 31.5. for indeværende sæson 
Opsigelse efter 31.5. for indeværende sæson – fuld lejebetaling 

0 kr.  
495 kr. 

50 % af lejen 
Ingen refusion 

 


