Fakta om services
Rønne Havn
Trosseføring
	
  
Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster.
Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog bortset fra tankskibe,
der altid udføres med min. 2 mand. Maritim Service forbeholder sig ret til at beslutte, hvornår det er
almindelige anløb.
Skibe, der bruger wirer som trosser, er ikke et almindeligt anløb. Her vil der blive brugt 2 mand til
trosseføringen.
Trosseføringen udføres altid af 2 mand ved skibe over 100 meter.
Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb
Skibets DW
Takst pr. operation *
Under 1500
470,00
1500 – 1999
500,00
2000 – 2499
550,00
2500 – 2999
590,00
3000 – 4999
710,00

Moms
117,50
125,00
137,50
147,50
177,50

Takster for trosseføring ved krydstogtsanløb i Rønne Havn **
Skibets længde
Takst pr. operation *
Under 100 m.
2.000,00
100 – 200 m.
2.500,00
Over 200 m.
3.200,00

Moms
500,00
625,00
800,00

* En operation defineres som enten en ankomst eller afgang. En samlet ankomst og afgang
består således af 2 operationer.
** Krydstogtskibe op til 100 meter betjenes altid af 2 mand til trosseføring.
Krydstogtskibe over 100 meter betjenes altid af 4 mand til trosseføring.
For færger og andre skibe på 5.000 t. DW og derover, samt skibe, der i øvrigt kræver ekstramandskab,
gælder taksterne efter nærmere aftale.
For ekstramandskab beregnes 505,00 kr. pr. gang pr. mand. Denne takst beregnes også for ventetid pr.
time og for andet arbejde pr. time.
Mellem kl. 00.00 og 06.00 betales et tillæg på 505,00 kr. pr. mand pr. gang.

Bugsering
	
  
Bugsering bestilles hos trafiktjenesten med et varsel på 24 timer efterfulgt af 12 timers

	
  
Bugsering
Bugseringer fra reden til havnen og bugseringer fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter
taksterne i bilag 2 (Bugsertakster).
Ved bestilling af bugsering med under 4 timers varsel betales et hastegebyr på 2.500,00 kr.
Der er lodspligt ved bugsering i havnen og på red. Skibe, hvor kaptajnen har anløbet Rønne Havn flere
gange, kan efter særskilt aftale blive fritaget for lodspligt. Det er dog Rønne Havn A/S, der i hvert enkelt
tilfælde afgør, om der kan dispenseres fra lodspligten.
Skibe over 25.000 BT, der betaler skibsafgift efter taksten 285 øre pr. BT for hvert anløb, tilbydes
slæbebådsassistance af Rønne Havns slæbebåd ”URSUS” ved ankomst og afgang uden beregning.
Andre opgaver, som f.eks. skift af mandskab på søen, levering af proviant og/eller udstyr på søen m.m.,
udføres efter gældende timepris for drift af URSUS:
Takst 1

Takst 2

Driftstime:

kr. 3.878,50

kr. 5.244,25

Ventetid

kr. 891,00

kr. 1.365,50

Takst 1 er gældende på hverdage (mandag - fredag) mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, udenfor dette
tidsrum er takst 2 gældende.
Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales
500 kr. i hastetilkaldsgebyr.
Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 6 og 4 timer før opgavestart betales
1.500 kr. i hastetilkaldsgebyr.
Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan
effektueres (under 4 timer) før opgavestart, betales 2.500 kr. i hastetilkaldsgebyr.
Der henvises i øvrigt til Bilag 3 ”Vedtægter for benyttelse af Rønne Havns bugserbåd”.

	
  

	
  

Levering af vand
Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. Der skal købes et
”forbrugskort” for at kunne bruge standerne. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks
efter brug skal vandslanger m.m. fjernes, så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn.
Levering af større mængder ferskvand sker fra hydranter placeret langs havnens bolværker. Bestilling
af større mængder ferskvand skal rettes til Maritim Service. Priserne herfor er følgende:
Priser
Tilslutningsafgift

kr.

261,75

Pr. m ferskvand

kr.

24,50

Vandafledningsafgift

kr.

31,00

3

(ved tømning af spildevand)
Ruteskibe, der er godkendt af Rønne Havn A/S, med fast anløbsplads og med et stort vandforbrug, og
som bruger skibets egne slanger og forskruninger:
Tilslutningsafgift

kr.

0,00

Pr. m ferskvand

kr.

20,50

Vandafledningsafgift

kr.

31,00

3

(ved tømning af spildevand)
Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer.
Ansvar
Rønne	
  Havn	
  A/S	
  påtager	
  sig	
  intet	
  ansvar	
  ved	
  forsyningssvigt	
  i	
  forbindelse	
  med	
  leveringen	
  af	
  ferskvand.	
  
	
  

	
  

Levering af el
Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. Der skal købes et
”forbrugskort” for at kunne bruge standerne. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks
efter brug skal strømførende kabler m.m. fjernes, så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn.
De steder på havnen, hvor der ikke er opstillet standere til levering af el, kan der bestilles el ved
henvendelse til Maritim Service.
Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn.

Priser
El- standere
Elforbrug pr. kWt

kr.

2,63

Elforbrug pr. kWt – efter måler

kr.

2,63

(Dog minimum 50 Kwt., pr. tilslutning

kr.

131,50)

Levering v. Maritim Service
Med måler:

Uden måler
Modtager Rønne Havn A/S ikke aflæsning ved fartøjets ankomst/tilslutning og/eller afgang/frakobling,
eller haves elmåler ikke ombord, betales efter størst mulige forbrug jf. nedenstående:
Elforbrug – 10 amp/220 V stik (50 kwt)

kr.

131,50

pr. døgn

Elforbrug – 16 amp/380 V stik (140 kWt)

kr.

368,25

pr. døgn

Elforbrug – 63 amp/380 V stik (500 kWt)

kr.

1.315,00

pr. døgn

Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på 1.171,50 kr.
Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer.

	
  

Modtageordning for driftsaffald fra skibe
Rønne Havn A/S har indført miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:2004.
Rønne Havn A/S har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning.
Skibe, der anløber havnen, er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets BEK. Nr.
415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og Rønne
Havn A/S´ affaldsplaner.

Driftsaffald
Driftsaffald fra skibe skal afleveres i affaldscontainere, der er placeret overalt på havnen.
Rester af farlige stoffer (som f.eks. malingrester og -dunke, spraydåser, kemikalierester og -dunke,
olierester og olieklude, akkumulatorer og batterier, nødraketter, bekæmpelsesmidler, medicinrester,
lysstofrør og lign.) må ikke kastes i affaldscontainerne. Bortskaffelse og evt. betaling til bortskaffelse af
sådanne rester aftales med trafiktjenesten.

Lastrester
Rønne Havn A/S´ Maritim Service kan anvise kontakt til firma, som kan modtage og aflevere lastrester
til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Betaling for denne håndtering er
Rønne Havn A/S uvedkommende.	
  

	
  

Kloakspildevand og blandinger af olieholdigt affald
Kloakspildevand samt rester og blandinger af olie modtages i Rønne Havns normale arbejdstid
(mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00 samt fredag kl. 07.00 - 12.00). Ligger skibet kun i havn udenfor dette
tidsrum, kan afhentning kun foretages mod betaling.

Mængde
Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste
anløbshavn.
For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling.

Bestilling
Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst eller så snart
anløbshavn kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten eller
senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer.
Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan
også rekvireres på havnekontoret eller findes på havnens/Miljøstyrelsens hjemmeside
(www.roennehavn.dk / www.mst.dk).
Anmeldeformular skal indsendes pr. fax +45 56 95 06 31 eller pr. e-mail roennehavn@roennehavn.dk

Tidsrum
Aflevering skal finde sted indenfor Rønne Havn A/S´ normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er
mandag til torsdag fra kl. 07.00 til kl. 15.00 og fredag fra kl. 07.00 til kl. 12.00.
Skibe, der udelukkende anløber Rønne Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet
kan dokumentere, at aflevering indenfor normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige
betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper.

Afgifter
Rønne Havn A/S opkræver særskilt betaling i følgende tilfælde:
Skibe, som ikke betaler normal havneafgift jf. punkt 2.1, skal betale for alle de i dette afsnit
omhandlende og leverede ydelser. Prisen herfor aftales direkte mellem skibet og leverandøren.
Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, skibet ved normal drift ville frembringe
siden sidste havn.
Affaldet ønskes afleveret udenfor normal arbejdstid.
Affaldet lægges i de opstillede containere i strid med mærkningen.

Ansvar
Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art,
sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler
herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der
er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også
skader, som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde
oplysninger.

