Søby Havn.
Skibs og vareafgift
1/1 2020 - 31/12 2020
.
I. Skibsafgift.
I. Almindelige bestemmelser.
Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel, betales en afgift (skibsafgift) for henlæggelse i havnen
eller i uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet.
Afgiften skal betales til havnen, inden afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed,
stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.
Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen.
Skibsafgiften beregnes af hele brutto tons (brt/GT.), således at brøkdele af brutto tons bortkastes.
Afgiften dækker skibets henlæggelse i to uger.
Henligger skibet i mere end to uger, betales der for den næste to ugers periode. I følgende perioder
betales i stedet for skibsafgift, en oplæggerafgift efter det af havnen fastsatte afgiftsregulativ.
Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten:
•
•

3,80 kr. pr. brt/GT. for hvert anløb.
21,23 kr. pr. brt/GT som en månedsafgift.

Færger til og fra Søby, som af havnebestyrelsen er godkendt som rutefartøj, betaler pr. måned et af
havnebestyrelsen fastsat beløb.

Bugserbåde, som bugserer inden for havnens område, betaler 3,80 kr. pr. brt./GT.
Månedsafgift for et skib betales forud til havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb, inden for den
pågældende kalendermåned.
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Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller af anden årsag, ikke
kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattede måned.
For skibe under 100 brt./GT betales for min.100 brt./GT. For skibe, som ikke er ommålt pr.1 januar
1995 tillægges en faktor på 0,8 på den eksisterende brt.
For statsskibe, der er fritaget for skibsafgift betales pr. døgn 40,00 kr. pr. person der er ombord, til
dækning af renovation og strøm.

Fritagelse for skibsafgift.
Fritaget for skibsafgift er:
•

Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser fisk
mv., der er indladet i en anden havn.

•

Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at
medføre gods eller passagerer.

•

Skibe, der udelukkende ind eller udfører varer og materiale til havnens eget brug, samt skibe,
der udelukkende anvendes ved anlæg og vedligeholdsarbejder, som udføres for havnens
regning.

•

Nybygninger fra de ved havnen værende skibs- og bådeværfter, når de afsejler eller anløber i
forbindelse med prøveture, samt ved første afsejling fra havnen, forudsat at de ikke har indtaget
ladning.

•

Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og
skibsbrudne eller lig.
Skibe som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn,
alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes ud over 24 timer.

•

Skibe tilhørende havnen eller i dennes tjeneste.

•

Isbrydere, når de anvendes efter deres bestemmelse.

•

Skibe, der anløber havnen for at benytte bedding, dok eller underkastes reparation
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II. Vareafgift.
I. Almindelige bestemmelser.
Ved beregning af vareafgift gælder reglerne i nærværende afsnit.
Afgiften betales af alle varer, der losses, indlades eller på anden måde sø/landsættes i havnen eller i de
uddybede løb til samme. Skibet eller dets herværende agent skal forinden skibets afsejling indbetale
vareafgiften til havnen.
Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed
meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.
Vareafgiften påhviler varemodtageren/vareafsenderen, og skibet har regres over for
varemodtageren/vareafsenderen.
For gods transporteret med færgeruterne Søby-Faaborg og med Søby-Fynshav beregnes vareafgiften
skønsmæssigt med 67kr pr. overført lastvognsenhed over 3.500kg. totalvægt.
En lastvognsenhed defineres således:
Solo Lastbil
1 enhed
Sættevogn
2 enheder
Hænger træk
2 enheder
Sand, grus og sten transporteret i bulk....……………..7,14 kr. pr. ton. / 11,43 kr. pr. m3.
Flis og træ materialer………………………………….9,00 kr. pr. ton.
Foderstof og andet bulk last. ...............………………. 14,41 kr. pr. ton.
Fisk og skaldyr der oplosses fra fiskefartøjer…………..2,5% af værdien ved salg i første hånd.
Alt andet gods....………………………………………32,42 kr. pr. ton.
Godsets vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kg.

Fritagelse for vareafgift.
Følgende varer og gods er fritaget for vareafgift:
•
•
•
•
•

Indregistrerede motorkøretøjer samt indregistrerede påhængsvogne.
Proviant og andre fornødenheder til skibets egen brug.
Sømærker, når de skal bruges i havnens afmærkningsområde.
Post og rejsegods.
Varer og materiel til havnens eget brug.
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III. Afgivelse af oplysninger.
Skibsføreren eller skibets agent, skal til havnen afgive, de for beregning og opkrævning af skibs og
vareafgifter, nødvendige oplysninger.
Til bekræftelse af de meddelte oplysninger, fremlægges skibspapirer, ladningsdokumenter og
vægtdokumentation m.v.
Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere afgive oplysninger om skib, passagerer og ladning,
herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. til brug for statistik.

IV. Arealleje
Arealleje udgør 20,00 kr. pr. m2 pr. år.

V. Særlige forhold etc.
Søby Havn kan på grund af pladsmangel ikke modtage husbåde og andre fartøjer, der ikke kan sejle
ved egen kraft.
Samtlige priser er anført ekskl. moms.
For Søby Havnebestyrelse 30. November 2020

Formand Peter Hansen.

Næstformand Roar Thomsen

Direktør Michael Fly

Frank Hansen

Peter John Pedersen

Peter Hansted

Trine Heinemann
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