
INDSKUD PLADSRET:      

Individuelle pladsstørrelser efter bådstørrelse 

Modulsystem med betaling pr. 10 cm. bådbredde. (Bådpladsstørrelse = største 
bådbredde + 50 cm.)  

 

MODULPRISER: 

Køl- og motorbådsplads:  A-modul    kr. 3.287,-  

Køl- og motorbådsplads:  C-modul   kr. 4.204,- 

 

HAVNEAFGIFT: 

A-B-C moduler, pr. modul     kr.   141,-  

 

ÅRSLEJE 1/4 - 31/3, er incl. årlig havneafg. og vinterplads 

Køl/motorbåde, A og C moduler, pr. modul    kr.   537,-  

Jolle på land: (min. Leje kr. 2500,-) pr. kvm.     kr.   264,-  

Opbevaring af trailer (ved båd i vand)   kr.   264,- 

Assistance fra havnen ex eller inkl. maskiner  kr.   470,-/ 570,- 

 

6-MÅNEDERS LEJE I PERIODEN 1/4 - 31/3: 

Vinterleje på land, pr. kvm.     kr.    277,- 

Vinterleje i vandet op til 30 fod (15/11-31/3)          kr. 4.500,- 

Vinterleje i vandet op til 50 fod (15/11-31/3)          kr. 7.000,- 

Vinterleje i vandet over 50 fod (15/11-31/3)          kr. 12.000,- 

 

SLÆBESTED: 

Jollerampen kan benyttes mod betaling for en periode på:  

1 dg. kr. 220,- / 1 mdr. kr. 850,- / 3 mdr. kr. 1500,- / 12 mdr. kr. 3700,- 

 

ØSTMOLEN: 

Østmolen adgang pr. bil 

1 dg. kr. 220,- / 1 mdr. kr. 440,- / 3 mdr. kr. 700,- / 12 mdr. kr. 2300,-  

 

GÆSTELEJE pr. overnatning 1/4 - 15/11: 

Autocamper        kr.   175,- 

Bådlængde under 29 fod    (0 til 9) kr.   180,-  

Bådlængde fra 30 til 40 fod   (10 til 12) kr.   205,-  

Bådlængde fra 41 til 45 fod   (13 til 14) kr.   230,- 

Bådlængde fra 46 til 50 fod   (14 til 15) kr.   270,- 

Bådlængde fra 46 fod til 55 fod  (16 til 17) kr.   310,-  

Bådlængde over 17 m (56 fod) og katamaraner  kr.   530,- 

Ved forhåndsbetaling for 3 døgn er 4. døgn gratis. 

 

GEBYRER: 

-ved pladsoverdragelse til ny/anden pladshaver  kr. 750,- 

-ved ændring af kontrakt vedr. pladshaver    kr. 750,- 

-ved for sen betaling      kr. 250,- 

-ved brug af søsætningskajen for ikke pladshavere kr. 600,- 

-ved rykkeskrivelse og/eller inkasso fra advokat, betales sagen omkostninger   

-der tillægges renter efter renteloven 

 

 

BEMÆRK: 

Brug af søsætningskajen: 
Max. bådvægt 10 ton.  

Biler må ikke parkeres på jol-
lepladsen 

 

KONTRAKT: 

Bådpladser i Marselisborg 
Havn kan kun handles via 
havnens administration. Man 
indgår en kontrakt med hav-
nen og betaler for brugsretten 
til en bådplads efter havnens 
anvisning. Hele beløbet beta-
les forud, senest ved kontrak-
tens indgåelse.  

Priser pr. 1/1 2021       Marselisborg Lystbådehavn – tlf. 86 19 86 44 
(Alle priser er inklusiv moms) 



Vægt (ton) Pris for 1 løft Lynløft (samme dag) Løft til kajen 

0-5  450 kr. 700 kr. 450 kr. 

5-10 525 kr. 800 kr. 475 kr. 

10-15 700 kr. 1000 kr. 650 kr. 

15-20 840 kr. 1200 kr. 800 kr. 

Kranløft (pladshavere)* 

Priser pr. 1/1 2020       Marselisborg Lystbådehavn – tlf. 86 19 86 44 
(Alle priser er inklusiv moms) 

Vægt (ton) Systemstativer 

0-3 526 kr. 

3-6 688 kr. 

6-12 891 kr. 

12-20 1458 kr. 

Stativleje (pladshavere)* 

*Gæster udefra betaler dobbelt pris 

 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge 

Gæster 0-3 ton   1.876,00 kr. 2.402,00 kr. 2.928,00 kr. 3.980,00 kr. 

Gæster 3-5 ton   2.038,00 kr. 2.726,00 kr. 3.414,00 kr. 4.790,00 kr. 

Gæster 5-6 ton   2.263,00 kr. 2.951,00 kr. 3.639,00 kr. 5.015,00 kr. 

Gæster 6-10 ton   2.466,00 kr. 3.357,00 kr. 4.248,00 kr. 6.030,00 kr. 

Gæster 10-12 ton   2.991,00 kr. 3.882,00 kr. 4.773,00 kr. 6.555,00 kr. 

Gæster 12-15 ton   3.558,00 kr. 5.016,00 kr. 6.474,00 kr. 9.390,00 kr. 

Gæster 15-20 ton   3.978,00 kr. 5.436,00 kr. 6.894,00 kr. 9.810,00 kr. 

På land en uge (gæster)* 

*Gæster udefra betaler dobbelt pris 

Diverse 

Joller under 1 ton    400 kr. 

Støtteben     250 kr.  

Lift (via Tallykort)          50 kr.  

Støvsuger (havnekontoret)   100 kr.  

Slibeskiver        10 kr./stk.  

Gebyr for søsætning fra lastbil (gæster)  500 kr. 

Vand ved slæbested          5 kr. = 10 min. vand  

Alle priser er inkl. moms og pr. påbegyndte ½ time. Er du den eneste 

båd, der skal op, kan der være beregning af anstilling på ca. 20 min.    

Stiger  

2 trin (40 cm)   1375 kr. 

3 trin (60 cm)   1500 kr. 

4 trin (80 cm)   1625 kr. 

5 trin (100 cm) 1937 kr. 

Krog      250 kr.  

Alle stiger leveres med 

støtte.  

vægt Pris 

0-5  900 kr. 

5-10 950 kr. 

10-15 1300 kr. 

15-20 1600 kr. 

På land en uge (pladshavere)  

*1. uge: Prisen er for 2 x løft + stativ i passende størrelse + 450 i gebyr.  

  2. uge og frem: + tillæg på 1 x stativ i passende størrelse.  

Støvsuger  

Støvsuger bookes via 

www.marselisborghavn.

dk og udleveres i sejler-

værkstedet med en  

kode. Der betales pr 

dag.   

 


