Priser og forretningsbetingelser 2019
LINDØ port of ODENSE A/S
CVR-nr. 38437011
Kystvejen 100
5330 Munkebo

Kontortid
Mandag-torsdag
Fredag

info@lpo.dk
www.lpo.dk

Kl. 7.00 – 16.00
Kl. 7.00 – 15.30
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Kontaktoplysninger
Formål

Kontakt

Anmeldelse af skibsanløb

Havnekontor: havnekontor@lpo.dk

Bestilling af kran og lign. til håndtering af bulkvarer.
Afbestilling og udsættelse.

Bestillingsblanket: www.lpo.dk
Havnekontor: 72 28 20 10

Bestilling, afbestilling og udsættelse af kran og lign. til
projektløft- og transport.

Logistik & Havn: transport@lpo.dk

Bestilling af el, vand, affaldscontainer og slopvogn.
Afbestilling og udsættelse.

Bestillingsblanket: www.lpo.dk
Havnekontor: 72 28 20 10

Aflevering af olieholdigt affald eller kloakspildevand
fra skibe.

Havnekontor: 72 28 20 10 eller
havnekontor@lpo.dk

Faste lejemål og projektleje

Havn: arg@lpo.dk eller 308 308 93
Industri: fljo@lpo.dk eller 23 28 14 11

ISPS

PSO: 61 63 44 23 eller sr@lpo.dk

Oprettelse af adgang til ISPS faciliteter

Havnekontor: 72 28 20 10 eller
havnekontor@lpo.dk

Dette er et kort uddrag af ’Priser og forretningsbetingelser’. De fulde betingelser kan rekvireres på LINDØ
port of ODENSEs hjemmeside: www.lpo.dk
Opmærksomheden henledes på, at de fulde betingelser indeholder begrænsninger af
LINDØ port of ODENSEs ansvar.

Priser er gældende pr. 1. januar 2019
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1. Skibsafgift
Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en skibsafgift for benyttelse af havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet.
Skibsafgiften beregnes på grundlag af BT i henhold til skibets målebrev. For specialfartøjer gælder særlige
takster, jf. punkt 1.1.
Skibsafgiften betales efter rederiets valg:
a. For hvert enkeltanløb, for hver påbegyndt periode af 5 kalenderdages varighed:
DKK 3,65 / BT (dog minimum DKK 1.000 pr. anløb)
b. Månedsafgift:

DKK 20,10 / BT (afregnes af minimum 20 BT)

Månedsafgift betales forud og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Maksimal liggetid pr. anløb: 5 kalenderdage.
c. Ved anløb Duc d’albe afregnes DKK 0,51 /BT/dag

1.1 Specialaftaler
Specialfartøjer betaler særtakst. Kontakt Havnekontoret for nærmere aftale.

1.2 Passagerafgift
Der betales en passagerafgift af alle passagerer, der ankommer til eller afsejler fra havnens område.
Afgift: DKK 2,54 pr. passager.

1.3 Fritagelse for skibsafgift
Fritaget for skibsafgift er:
a. Skibe, der alene anløber LINDØ port of ODENSE for at søge lægehjælp, ilandsætte
syge, skibbrudne eller lignende. Skibet er alene fritaget for skibsafgift i en periode
på 48 timer efter anløb, hvorefter skibet betaler skibsafgift, som angivet i pkt. 1.
b. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug
samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder,
som udføres for havnens regning.

1.4 Lystbåde
Lystfartøjer, som grundet størrelse ikke kan ligge i en lystbådehavn og derfor af havnekontoret har fået anvist
liggeplads i erhvervshavnen, betaler forud for hvert påbegyndt kalenderår taksten svarende til erhvervsskibes månedsafgift x 12. Taksten beregnes som minimum af 20 BT.
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2. Vareafgift
Af alle varer, der losses, indlades, omlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb, betales vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtageren eller herværende agent, respektive vareafsenderen.

2.1 Takster
▪ Hovedtakst

DKK

16,75 / tonne

▪ Sømaterialer/skærver/aske/knust beton, kalk mv.

DKK

5,68 / tonne

▪ Metalskrot

DKK

9,14 / tonne

▪ Jern og stål, konstruktioner og plader

DKK

12,94 / tonne

▪ Cement

DKK

9,85 / tonne

▪ Kul

DKK

14,72 / tonne

▪ Gødning

DKK

10,76 / tonne

▪ Mel, gryn, frø, korn

DKK

9,90 / tonne

▪ Olie

DKK

16,60 / tonne

▪ Biomasse (flis mm.), trækævler

DKK

9,14 / tonne

▪ Træ, brosten, betonvarer

DKK

10,86 / tonne

▪ Affald

DKK

6,09 / tonne

▪ Flydende CO2

DKK

13,20 / tonne

Produkter, enheder mv., som ikke fremgår af ovennævnte, kontakt LINDØ port of ODENSE.

2.2 Fritagelse for vareafgift
Fritaget for vareafgift er:
- Varer til skibets eget brug.
- Varer og materiel til havnens eget brug.
Såfremt der er betalt vareafgift for indgående varer, kan der i særlige tilfælde - efter skriftlig godkendelse fra LINDØ port of ODENSE - ske søværts genudførsel uden betaling af vareafgift. Det er blandt
andet en forudsætning at varerne efter losning ikke er undergået nogen form for forarbejdning eller
behandling.
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2.3 Isafgift
I henhold til lov om beredskab for isbrydning nr. 969 af 25. juli 2017 opkræves en statslig isafgift fastsat på
baggrund af de godsmængder, der går igennem de enkelte havne beliggende inden for Skagen. Isafgiften
opkræves af de i havnen ind- og udskibede varemængder.
Isafgiften er fastsat ved bekendtgørelse, og udgør i 2019 dkk 0,05 pr. vareton.

Alle priser og beløb er angivet ekskl. moms og øvrige offentlige afgifter og kan
ændres uden forudgående varsel.
Nærværende uddrag finder anvendelse ved enhver anvendelse af faciliteter
på, besejling af og leverancer fra LINDØ port of ODENSE.

5

