TAKSTREGULATIV 2020 FOR
Gedser Fiskerihavn
gældende fra 1. januar 2020, alle takster er ekskl. moms.
Der er anmeldelsespligt i havnen. Anmeldelsen skal ske til havnemyndigheden i anløbshavnen før anløb, hvorefter der anvises liggeplads.
Havnefogeden alene afgør om skibe kan anvises plads i erhvervshavnen eller lystbådehavnen.
Såfremt skibe henligges i havnen uden forudgående aftale med Havnefogeden fjernes skibet for ejers regning og risiko indenfor 1 uge.
I. Landingsafgifter.
Af fersk fisk og skaldyr, der oplosses fra skibe der er registreret som erhvervs- eller bierhvervsfiskere, med kutternr. betales en landingsafgift på 2,5%,af værdien ved salg af første
hånd, ål dog 1,6 % og yngel kr. 0,10 pr. kg.
II . Pladsafgift for fiskefartøjer.
Årlig afgift:
A. Fartøjer 20 fod og derover kr. 2.650,00
B. Fartøjer under 20 fod
kr. 1.450,00
Afgifterne reduceres med de i kalenderåret betalte landingsafgifter (jf. I).
Ejer / bruger af et fartøj skal selv dokumentere, ved afregning fra opkøber, at der fra det pågældende fartøj er erlagt vareafgifter svarende til mindst nævnte afgift.
Alle joller og andre skibe i havnen skal være registreret hos havnefogeden ved ejerens navn.
III . Skibs- og vareafgift:
Der henvises til standardtakster for Guldborgsund Havne
Uanset skibs eller vareafgiftens størrelse betales der en minimumsafgift på kr. 675,00
Denne minimumsafgift dækker uafbrudt ophold i ind til 3 dage, over 3 dage betales minimum kr. 3.150,00 pr. påbegyndt måned.
Fiskefartøjer som ønsker at henligge i havnen og kan anvises plads, men som ikke bliver brugt
aktivt til fiskeri fra havnen skal som minimum betale månedsleje.

IV. Ophalerbedding og oplægning i/på havnens arealer, betales efter takstblad for Guldborgsund Havne.

V. Anden afgift.
Der henvises til standardtakster for Guldborgsund Havne

Gebyr for henlægning af grej og forhaling af Skibe.
Grej som efter havnefogedens anvisning ikke fjernes fra kaj og havnearealer, samt skibe
der efter losning ikke forhales som anvist af havnens personale, beregnes et gebyr pr. påbegyndt time til en timepris på kr. 370,00 samt bortskaffelsesafgift inkl. transport.
I øvrigt henvises generelt til Takstblad for Guldborgsund Havne, samt Reglement for overholdelse af orden og gældende bestemmelser i de respektive havne.

