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Nærværende forretningsbetingelser gælder for Aarhus Havns 
maritime og landbaserede aktiviteter på Aarhus Havns arealer.

Betingelserne går forud for Aarhus Havns kontraktparters even-
tuelle standardbetingelser. Bestemmelser, der afviger fra disse 
betingelser, kan kun gøres gældende over for Aarhus Havn, hvis 
de udtrykkeligt er aftalt med Aarhus Havn.

Forretningsbetingelserne findes ligeledes i en engelsk udgave. I 
tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske 
udgave er den danske udgave til enhver tid gældende.

For information vedrørende kranpriser og øvrige bestemmelser 
for bestilling og brug af kraner se: ”Kranvedtægt” gældende fra  
1. januar 2022. Denne kan downloades fra Aarhus Havns 
hjemme side under:  Publikationer.

FORRETNINGSBETINGELSER FRA 1. JANUAR 2022

44

https://www.portofaarhus.dk/publikationer/


55

1. BETALINGSBETINGELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. ISPS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

3. SKIBSAFGIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

4. LODSNING.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

5. TROSSEFØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

6. BUGSERING.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

7. VAREAFGIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

8. AFGIFT AF JERNBANEVOGNE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

9. UDLEJNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

10. MODTAGELSE AF SKIBSAFFALD M.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

11. LEVERING AF EL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

12. VETERINÆR GRÆNSEKONTROL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18 

13. SNERYDNING.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

14. ANSVARSBEGRÆNSNING .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

15 BILAGSOVERSIGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

INDHOLDSFORTEGNELSE



66

1. BETALINGSBETINGELSER

1.1 AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Senest 24 timer før et skibs ankomst skal Kundecentret have besked om:
u Skibets data, som fremgår af gældende målebrev
u	Forventet ankomst
u Aktuel dybgang
u Forventet behov for assistance

Skibsføreren eller skibets agent skal afgive nødvendige oplysninger for beregning og 
opkrævning af afgifter og på anmodning fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter, 
indeståelseserklæring ved momsfritagelse, samt vægtdokumentation.  Der skal endvidere 
afgives oplysninger til brug for statistik.

1.2 BETALING    Inden afsejling skal alle afgifter og øvrige vederlag i henhold til nærværende betingelser være 
betalt til eller på anden måde sikret Aarhus Havn.  Medmindre andet er aftalt eller fremgår af 
forretningsbetingelserne, forfalder skyldige beløb til betaling 8 dage efter fakturadato.
 
For meget betalt afgift eller vederlag i henhold til nærværende betingelser tilbagebetales kun, 
såfremt anmodning om tilbagebetaling er modtaget skriftligt og senest 3 måneder fra faktura-
dato. For meget betalt afgift forrentes ikke.  
Krav på tilbagebetaling forældes efter 3 måneder fra fakturadato. Modregning over for Aarhus 
Havn med for meget betalt afgift eller øvrige vederlag accepteres ikke og må ikke finde sted. 
Ved opsplitning af fakturering efter kundens ønske opkræves et gebyr på 127 kr. pr. e-faktura.  
For hver printet og fremsendt faktura opkræves et gebyr på 228 kr. 

Skibets agent/mægler erklærer ved anmeldelse af et skibsanløb til Aarhus Havn, at agenten/
mægleren indestår for betaling af skibsafgift – inkl. evt. moms – for de skibe agenten/mæg-
leren ekspederer. Skibsagenten/skibsmægleren indestår kun for betaling af vareafgifter ved 
vareafsendelse og/eller varemodtagelse, hvor skibsagenten/skibsmægleren har bekræftet 
indeståelse af vareafgifter overfor Aarhus Havn.

2. ISPS     Aarhus Havn er underlagt regelsæt om sikkerhed, der gælder for havne i Danmark, som 
 anløbes af internationale skibe.

Disse regelsæt er:
u SOLAS ISPS Code
u	Direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring
u		EU-forordning nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter
u	Bekendtgørelse nr. 1282 af 26. august 2020 om sikring af havne
u	Bekendtgørelse nr. 1283 af 26. august 2020 om sikring af havnefaciliteter.

Ovenstående medfører, at de krav, der stilles til kunder og brugere af havnens områder, 
kan variere alt efter område og den generelle sikringssituation. 

For mere information kontakt Aarhus Havn.

2.1 ISPS-AFGIFT    Aarhus Havn opkræver en særskilt ISPS-afgift på 5,60 kr. pr. fyldt container, selvkørende 
enhed eller vindmøllevinge. 
For gods, der lastes/losses over kaj i ISPS-sikrede havneområder, opkræves 0,14 kr. pr. 
tons gods.
Skibe, der ønsker udstedelse af en ”Sikringserklæring” (Declaration of Security), skal selv 
afholde alle udgifter hertil.

ISPS-kommunikation foregår via Aarhus Havns øverste sikringsansvarlige:
Tlf.: +45 86 13 32 66 ·  E-mail: security@portofaarhus.dk · www.aarhushavn.dk

Mistede adgangskort
Aarhus Havn forestår printning af adgangskort. Det er kortindehaverens ansvar at tage vare 
på det udleverede kort. I tilfælde af bortkomst opkræves et gebyr på 500 kr. for udstedelse 
af erstatningskort.



3. SKIBSAFGIFT

3.1 VILKÅR     For alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en skibsafgift for at henligge i hav-
nen eller i de uddybede løb til havnen. Betaling af skibsafgiften påhviler skibet.

Et skib anses for at henligge i havnen fra ankomstdagen.

Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT) som angivet i skibets målebrev efter den 
internationale skibsmålingskonvention af 1969.

For tankskibe med dobbeltskrog fragår SBT-fradrag i beregningsgrundlaget, når dette 
dokumenteres på skibets målebrev. Målebrev skal fremsendes til Aarhus Havn inden 
ankomst. Der kan opkræves et gebyr på 228 kr., hvis målebrevet ikke fremsendes rettidigt 
til Aarhus Havn.

3.2 PRISER PR. ANLØB  

Skibsafgift for skibe over 3000 BT:

Op til 7 dages kalendervarighed* DKK 3,45 pr. BT

Tillæg ved mere end 7 kalenderdages varighed** DKK 0,61 pr. BT pr. dag

Skibsafgift for skibe mellem 500 BT og 3000 BT:

Op til 7 dages kalendervarighed* DKK 1,17 pr. BT

Tillæg ved mere end 7 kalenderdages varighed** DKK 0,20 pr. BT pr. dag

* Skibet kan kun henlægge i havnen efter endt operation, hvis der er ledig kaj og efter 
aftale med kundecenteret

** Alternativt kan der betales for en ny periode af 7 dages kalendervarighed

Skibsafgift for skibe under 500 BT, hvor der afregnes vareafgift:

Op til 7 dages kalendervarighed DKK 480 pr. anløb

Ved oplæg i havn i mere end 7 dage aftales pris og mulighed med Kundecenteret

Skibsafgift for skibe under 500 BT, hvor der IKKE afregnes vareafgift:

1. kalender dag DKK 1220

Pr. efterfølgende kalender dag DKK 610 pr. dag  
max 4.265 pr. uge

Skibe med passagerer:
Kontakt kundecenteret for aftale af pris

For skibe med flere anløb kan der afregnes en kalendermåneds afgift forud med ret til 
ubegrænset antal anløb:
Kontakt Kundecenteret for aftale af pris og mulighed.

3.3 MILJØRABAT    Miljørabatten ydes på basis af registrering i henhold til forskrifterne for ESI  
(www.environmentalshipindex.org). Aarhus Havn forbeholder sig retten til at anmode 
om nødvendig dokumentation for at verificere, at de fastsatte krav er opfyldt. Hvis der er 
spørgsmål til miljørabatten, bedes du kontakte maritim@portofaarhus.dk 

Skibe, der mindst opnår en ESI-score på 30 point, tildeles 4,5% rabat på  
skibsafgiften, baseret på BT. Afregnes løbende.
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3.4 FRITAGET FOR SKIBSAFGIFT u  Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet 
til at medføre gods eller passagerer

     u  Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og 
skibbrudne eller døde, dog forudsat at opholdet i havnen ikke varer mere end 24 timer.

     u  Skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at 
søge havn, dog forudsat at opholdet i havnen ikke varer mere end 24 timer.

     Der afregnes for brug af diverse serviceydelser efter gældende tarif.

3.5 RO-RO LEJER    Skibe, der benytter havnens ro-ro lejer, er forpligtet til at sætte afspærring ved  
afgang. Undlades dette, opkræves et gebyr på 510 kr.

3.6   FENDERLEJE    For leje af fender (fx til STS) betales 1.830 kr. pr. stk. pr. dag. Prisen omfatter fender leveret 
til kaj og i bassin. Transport af fender ud til skib beliggende uden for havn eller levering på 
ydersiden af skib i havn er ikke inkluderet i prisen. Kontakt kundecenter for pris.
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4. LODSNING

4.1 VILKÅR     Lodsning fra Lodsmærket til havnen og omvendt udføres i overensstemmelse med be-
stemmelserne angivet i lodsloven (Lov nr. 352 af 12/4 2016) samt bestemmelser udstedt 
i medfør af lodsloven.

Når der udføres lodsning, skal der tillige benyttes havneassistenter til trosseføring. Tros-
seførerne leveres af Aarhus Havn eller af en af Aarhus Havn godkendt, ekstern leverandør. 

Ved vurderingen af den enkelte leverandør vil Aarhus Havn af sikkerhedsmæssige grunde 
lægge vægt på, at leverandøren og dennes trosseførere kan kommunikere på et forståeligt 
niveau af dansk eller engelsk. Herudover vil Aarhus Havn lægge vægt på, at leverandøren 
og dennes trosseførere opfylder de i IMO’s (FAL. 6/Circ. 11/Rev 1) ”Ship/port interface: 
Guideline on minimum training and education for mooring personnel” af 20. april 2016, 
Annex afsnit 1-4 fastlagte retningslinjer for sikker trosseføring.

4.2 BESTILLING    Lodsning bestilles hos Kundecentret mindst 2 timer før assistancen. Aarhus Havn afgør 
rækkefølgen af lodsningerne.

4.3 PRISER 

PRIS PR. LODSNING Kr.

BT for det assisterede skib:

0 – 3.000 3.520

3.001 – 4.500 4.690

4.501 – 6.000 8.220

6.001 – 10.000 9.150

10.001 – 20.000 11.725

20.001 – 15.250

For ventetid ved afgang betales pr. påbegyndt time  
regnet fra det bestilte afgangstidspunkt

Kr.

(ud over 30 min) 1.015

Afbestilling 510

Ved behov for bugserbåd for ombord-
sætning/landsætning på grund af is 3.050
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5.1 VILKÅR     Alle skibe, med en længde der overstiger 80 meter, og som anløber en kaj, skal benytte en 
eller flere godkendte trosseførere. Der stilles ikke krav om trosseføring til skibe, der jacker 
op ved en kaj.

Ved forhaling langs kaj kan skibets besætning stå for trosseføringen forudsat, at det gøres 
korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt trosseføring ikke skønnes at kunne udføres 
korrekt og sikkert af skibets besætning, skal der benyttes godkendte trosseførere.
Udføres trosseføring af skibets besætning, skal de pågældende besætningsmedlemmer bære 
sikkerhedsklasse 3 beklædning, sikkerhedssko, hjelm og redningsvest ved færden på kajen.

Ved afgang fra Aarhus Havn kan der undtages for kravet om brug af godkendte trosse-
førere forudsat, at skibet er forsvarligt fortøjet for og agter, og at der på kajen anvendes 
en bugt, som er det sidste, der tages fra skibet af dets besætningsmedlemmer. Det er 
således en forudsætning, at ingen besætningsmedlemmer ved afgang befinder sig på 
kajen for at tage trosser m.v. 
 
Godkendte trosseførere leveres af Aarhus Havn eller af en af Aarhus Havn godkendt eks-
tern leverandør. Ved vurderingen af eksterne leverandører lægges der blandt andet vægt 
på, at leverandøren og dennes trosseførere er i stand til at kommunikere forsvarligt på 
dansk eller engelsk. Herudover vil Aarhus Havn lægge vægt på, at leverandøren og dennes 
trosseførere opfylder de i IMO (FAL. 6/Circ. 11/Rev 1) ”Ship/port interface: Guideline on 
minimum training and education for mooring personnel” af 20. april 2016, Annex afsnit 
1-4 fastlagte retningslinjer for sikker trosseføring.

      Skibe uden maskinkraft forhales kun efter særlig aftale med Aarhus Havn, som afgør 
rækkefølgen af trosseføringerne.

Lods- og arbejdsbåde kan efter Kundecentrets afgørelse yde assistance ved transport af 
personer eller gods til og fra skibe, der ikke anløber Aarhus Havn, og til andre opgaver.

I disse tilfælde betales 3.050 kr. pr. påbegyndt time. Hvis assistancen ydes mere end 7 
sømil fra havnen, betales 5.080 kr. pr. påbegyndt time.

5.2 BESTILLING    Trosseføring skal bestilles hos Kundecentret mindst 2 timer før  assistance.

5.3 PRISER  

PRIS PR. TROSSEFØRING Kr.

BT for det assisterede skib:

0 – 2.000                                     600

2001 - 3.000 865

3.001 - 4.500 1.120

4.501 - 6000 2.185

6.001 - 10.000 2.895

10.001 - 20.000 3.250

20.001 - 5.385

For ventetid ved afgang betales pr. påbegyndt time 
regnet fra det bestilte afgangstidspunkt 

Kr.

(ud over 30 min) 1.020

Bådassistance pr. påbegyndt time 3.050

Bådassistance pr. påbegyndt time > 7 sømil fra havnen 5.080

Afbestilling 510

5. TROSSEFØRING



6. BUGSERING

Bugserbådene m.s. HERMES (4.800 hk, 66,5 tons pæletræk) og AROS (4.750 hk, 55 tons 
pæletræk) er til rådighed mod betaling.

6.1 VILKÅR     I hvert enkelt tilfælde afgør Aarhus Havn, om is- og vejrforholdene tillader, at bugserbåde-
ne stilles til rådighed samt hvilke af bugserbådene, der skal anvendes. Grundstødte skibe 
kan normalt ikke forvente assistance.

Ved udførelse af bugsering skal der benyttes lods ombord på det bugserede skib. Bugser-
bådene lodser ikke. Rækkefølgen af bugseringer afgøres af Aarhus Havn.

I øvrigt udføres al assistance og/eller bugsering på de af Scandinavian Tugowners Associa-
tion fastsatte standardvilkår, der på flere områder fraviger almindelig dansk ret. 
Vilkårene kan rekvireres hos Aarhus Havn.

6.2 BESTILLING    Bugserbådene bestilles hos Kundecentret senest 2 timer før assistancen. Bestillingen af as-
sistancen er først endelig, når bestillingen er afgivet til Kundecentret på VHF (kanal 12) eller 
pr. telefon (8613 3266). Meddelelser på e-mail betragtes kun som foreløbig information.

6.3 ANKOMST & AFGANG   Brug af bugserbåd(e) skal varsles senest 12 timer før brug via mail (maritim@portofaarhus.dk)
Minimum 2 timer før brug skal endelig bestilling afgives på VHF (kanal 12) eller pr. telefon 
(8613 3266).
For bugseringer, hvor der ikke er afgivet rettidigt varsel, kan Aarhus Havn opkræve et 
gebyr på 5.100 kr. pr. bugserbåd for manglende rettidigt varsel.

6.4 PRISER

PRISER PR. BUGSERBÅD Kr.

BT for det assisterede skib:

0 – 10.000 16.000

10.001 – 20.000 21.350

20.001 – 50.000 35.000

50.001 – 70.000

Timepris 6.100

Ventetid pr. påbegyndt time (ud over 30 min) 5.100

Afbestillingsgebyr 3.050

Bugserbåd som assistancebåd pr. påbegyndt time 6.100

Hvis havnens bugserbåde ikke kan anvendes, eller ved behov for yderligere bugserbåde, 
forsøger Kundecentret at skaffe supplerende assistance. Priserne herfor kan afvige fra 
havnens egne priser.

For bugsering af skibe, som ikke bruger hovedmaskinen, tillægges prisen 50%. 
For nødvendige forhalinger for losning og/eller lastning reduceres prisen med 50%.
Efter 2 ventetimer kan Aarhus Havn annullere assistancen, uden at der gives meddelelse 
herom til bestilleren. Afbestillingsgebyr betales, når en bestilling annulleres mindre end 2 
timer før det tidspunkt, assistancen er bestilt til.
Timepris betales for vagttjeneste og lign. ved skibe med eksplosive eller brandfarlige stof-
fer og for assistance ved eller bugsering af entreprenørmateriel og lign.
Der beregnes et tillæg på op til 100% på timeprisen, når skubning og lign. skønnes at have 
krævet en ekstraordinær stor ydelse fra bugserbåden, fx stort brændstofforbrug og/eller 
overarbejdsbetaling m.m.

Der kan med 3 måneders varsel pålægges et olietillæg på bugserprisen og timeprisen.
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7. VAREAFGIFT

Vareafgift betales til Aarhus Havn af alle varer, der losses, indlades eller på anden måde 
sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb – undtaget varer til skibets eget brug.
Betaling af vareafgiften påhviler varemodtageren hhv. vareafsenderen.

Ved varer i transit (gods uden nogen form for bearbejdning under opholdet i havnen) 
betales kun vareafgift den ene vej og efter godkendelse af Aarhus Havn. Følgende er 
gældende:
For containere i transit betales kun vareafgift for udgående containere (eksport).
For øvrige varer i transit betales kun vareafgift for den indgående vare (import).

CONTAINERPRIS Kr.

Pr. container m. varer 193,00

Tomme containere 0,00

RO-RO GODS

Varer i selvkørende enheder som lastbiler/sættevogne med 
trækker & løstrailere, pr. enhed

177,00

Tomme enheder 0,00

SPECIALGODS

Vindmøllevinger, pr. enhed 410,00

PASSAGERAFGIFT

Pr. passager (krydstogt, færge) 2,54

Pr. passager (andet) 51,00

ISPS-AFGIFT KRYDSTOGT

Pr. pers., pr. time
(ved kaj 129 må påregnes 2 pers. og ved Omniterminalen 3 pers.)

375,00

PRIS 1 (PR. TON)

Olie og benzin, varekode 27.10

14,20
Biodiesel, varekode 38.34

Kul, varekode 27.01-27.04

Øvrige varer

PRIS 2 (PR. TON)

Korn, varekode kap. 10

8,85

Olieholdige frø, varekode kap. 12

Melasse, varekode 17.03

Foderstoffer, varekode kap. 23

Salt, varekode 25.01

Cement, varekode 25.23

Gødningsstoffer, varekode kap. 31

Træ, varekode 44.02-44.07 og 44.09

Metalaffald, varekode 72.04

PRIS 3 (PR. TON)

Sten og grus, varekode kap. 25 (u. 25.01 og 25.23)
5,60

Træflis, træpiller og lign., varekode 44.01

Fisk

Fisk/skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskekvaser i 
forarbejdet/uforarbejdet stand, af salgsværdien

2,3%



7.1 ARBEJDSMILJØAFGIFT  I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om Regulativ for 
lastning og losning af Skibe skal havneejeren sikre havnearbejdernes arbejdsmiljø i form af 
velfærdsforanstaltninger, såsom spise-, omklædnings- og badefaciliteter.

Til dækning af Aarhus Havns omkostninger til ovennævnte foranstaltninger opkræves en 
arbejdsmiljøafgift.

Arbejdsmiljøafgiften udgør:
u 5,10 kr. pr. container og selvkørende enhed, der lastes eller losses over kaj
u 0,51 kr. pr. ton tørbulk og stykgods, der lastes eller losses over kaj.

Arbejdsmiljøafgiften opkræves af Aarhus Havn hos skibets herværende mægler, som er 
ansvarlig for betalingen.

8. AFGIFT AF JERNBANEVOGNE

Havnens jernbanespor må kun benyttes af operatører, der på forhånd er skriftligt god-
kendt af Aarhus Havn. Operatøren skal betale en afgift på 7.100 kr. pr. måned pr. togsæt 
for benyttelse af sporene.

Af jernbanevogne, der befordrer varer til eller fra Aarhus Havn, beregnes en afgift på 175 kr. 
pr. vogn, såfremt varerne ikke tidligere er belagt med vareafgift til havnen eller senere 
måtte blive det. Enhver, der afsender eller modtager afgiftspligtige jernbanevogne, skal for 
hver måned, og senest den 5. i den følgende måned, indsende oplysninger til Aarhus Havn 
om de foretagne ekspeditioner.
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9. UDLEJNING

9.1 UDLEJNING/FREMLEJNING  Det er et krav til enhver lejer på Aarhus havn, at aktiviteten er havnerelateret. I tilfælde af 
fremleje eller videreudlejning af areal, kontor, pakhus eller lignende, er det ufravigelig, at 
Aarhus Havns skal  godkende den nye lejer og aktiviteten. Hvis en lejer tilsidesætter eller 
fraviger ovennævnte, kan det ultimativt betyde, at Aarhus Havn opsiger lejemålet.  

9.2 ANSVAR    Aarhus Havn påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller opstilles i havnens pak-
huse eller på havnens arealer. Aarhus Havn påtager sig derudover ikke ansvar for skader, 
som godset måtte påføre tredjemand. Såfremt Aarhus Havn måtte blive pålagt ansvar 
over for tredjemand, er den, som ved sin disponering af godset har anbragt godset på 
Aarhus Havns areal, og ejeren af godset solidarisk forpligtet til i samme omfang som føl-
ger af ovenstående at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav - inklusive renter og 
omkostninger - som Aarhus Havn pålægges at betale til tredjemand. Den, som leje afgiften 
påhviler, er ansvarlig for enhver skade, som det oplagte gods måtte påføre havnens ejen-
dom, med mindre andet er meddelt Kundecentret før oplægning. Dette ansvar afholder 
ikke Aarhus Havn fra at holde vareejeren ansvarlig for samme skade. Lejeren har ansvaret 
for skader, der påføres det lejede pakhus ved godshåndtering, kørsel med truck, lastbil 
m.m. Skader skal omgående meddeles Aarhus Havn. 

9.3  OPLÆGNING AF GODS 
(SKIBSOPERATION) NÆR KAJ   Gods, der indlades i eller udlosses fra skib på arealer i nærheden af kaj, kan henligge 

 vederlagsfrit i 7 dage, hvis der efter Kundecentrets afgørelse er mulighed for sådan op-
lægning. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse.

I tilfælde af at gods henligger udover den vederlagsfri periode, beregnes der for hver føl-
gende påbegyndt uge en arealleje på 2,55 kr. pr. m2. Arealet opmåles af Kundecentret, og 
lejen beregnes for hver uge efter det største areal, som har været anvendt til oplægning
og ekspedition i den pågældende uge. Areal, der ikke er rengjort, betragtes som lejet.

9.4 AREALER, KORTTIDSLEJE 
På arealer længere fra kaj kan gods oplægges mod en arealleje på 5,45 kr. pr. m2 pr. 
påbegyndt måned efter Kundecentrets afgørelse. Denne afgørelse baseres på pladsens 
beliggenhed og formålet med dennes anvendelse.

9.5 AREALER, LANGTIDSLEJE
Areallejen udgør 29,50 kr. pr. m2 pr. år inklusive grundskatter for kontraktmæssige lejemål 
om ubefæstede arealer. Hertil kommer en omsætningsgaranti på 150% af den årligt 
opgjorte arealleje. Garantien dækkes af skibs- og vareafgifter. Den konkrete arealleje 
afhænger af beliggenhed og fastsættes af Aarhus Havn.

u For mindre, befæstede arealer er årslejen 77,50 kr. pr. m2. 
u  For trailerpladser afregnes i henhold til særlig lejeaftale med 675 kr. pr. måned pr. 

plads. Ved parkering af flere trailere end det lejede antal pladser, forbeholder Aarhus 
Havn sig retten til uden varsel for ejeren og på ejers regning og risiko at fjerne trailerne. 

u  Parkeringspladser til personbiler inden for ISPS-området kan af havnerelaterede 
virksomheder lejes for 3.100 kr. pr. plads pr. år. For leje af parkeringsplads uden for 
ISPS-området kontakt da Kundecentret for pris.

9.6 PAKHUSE, GENERELT 
Gods, som skal indlades i skib eller er udlosset fra skib, kan oplægges i havnens pakhuse 
efter aftale og mod betaling af pakhusleje, såfremt der er plads til rådighed. Lejeren af 
oplagringsfacilitet i et pakhus skal overholde alle offentlige forskrifter og følge alle påbud 
fra offentlige myndigheder samt fra Aarhus Havn angående oplagringen af gods. Oplag-
ringsmetoden er lejers egen risiko. Aarhus Havn stiller alene pakhus til lejers rådighed og 
er ikke ansvarlig for det oplagrede gods.

9.7 PAKHUSLEJE   I visse pakhusafsnit kan der træffes aftale om reservering af afgrænsede arealer for en
måned ad gangen imod forudbetaling af en månedsleje på 22,85 kr. pr. m2. Strømforbrug 
opkræves særskilt.



10. MODTAGELSE AF SKIBSAFFALD M.V.

       I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1396 af 25. november 2016 har Aarhus 
Havn etableret modtageordning for driftsaffald, lastrester, kloakspildevand samt rester og 
blandinger af olie. For yderligere information henvises til: ”Modtageordning for affald fra 
skibe”. Denne kan downloades fra Aarhus Havns hjemmeside under: ”Publikationer”.

Mægler er forpligtet til på vegne af skibet før skibets ankomst til havnen at anmelde den 
mængde og type affald, som skibet forventes at have ombord ved anløb og samtidig 
 angive, hvornår affaldet afleveres. Dertil skal bestilles korrekt emballage til fraktioner, der 
skal i specielle beholdere. 

TYPE AF AFFALD BEHOLDER

Medicinsk/biologisk farligt affald 30 eller 60 liters spændelågsfade

Elektronik
Fx. Vaskemaskiner, tumblere, kaffe-
maskiner, printere, pc’er, mobiltelefoner, 
kabler, radioer, tv osv. 

660 liters mini container 

Olieholdige klude 60 liters spændelågsfade 

Batterier 30 eller 60 liters spændelågsfade 

Spraydåser 60 liters spændelågsfade

Brugt madolie 60 liters spændelågsfade  
eller originale dunke

Maling og fortynder Original emballage

Nødblus osv. 60 liters spændelågsfade med  
maksimalt 5 kg krudt i hver

Dette gøres via ”Anmeldelsesformularen”, der er vedlagt som bilag 1. Formularen sendes 
efter udfyldelse til Kundecentret.

Anmeldelsen skal enten ske:

u  Mindst 24 timer inden ankomst, hvis anløbshavnen kendes.
u  Så snart anløbshavnen kendes, hvis denne oplysning foreligger mindre end  

24 timer inden ankomst, eller
u  ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer.

Affald afleveres indenfor Aarhus Havns normale åbningstid mellem 07:00 og 15:00.  
”Formular til affaldskvittering” er vedlagt som bilag 2. Denne udstedes af Portservice.

Arbejde inden for normal arbejdstid hører ind under ”No-special-fee”: 0,00 kr.
Ved bestilling af arbejde med opstart uden for normal arbejdstid (tilkald) opkræves 
 betaling for minimum 4 timer pr. servicemedarbejder.

10.1 DRIFTSAFFALD  Driftsaffald fra skibe skal afleveres i affaldscontainere, der er placeret flere steder på havnen.

10.2 MILJØAFFALD    Affaldscontainerne må ikke anvendes til miljøaffald eller farlige stoffer, som fx maling-
rester og -dunke, spraydåser, kemikalierester og -dunke, olierester og olieklude, akku-
mulatorer, batterier, nødraketter, bekæmpelsesmidler, medicinrester og lysstofrør – eller 
andet der udgør en fare for miljø eller personer. 

Bortskaffelse og evt. betaling for bortskaffelse af sådanne rester aftales med Kundecen-
tret. I den forbindelse udfyldes ”Anmeldelsesformularen”, se bilag 1. På formularen anføres 
hvilken mængde og type miljøaffald, der skal bortskaffes samt oplysninger om UN-num-
mer. Der skal desuden vedlægges et engelsksproget datablad. 
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10.3 LASTRESTER    Kundecentret kan henvise til et firma, som kan modtage og aflevere lastrester til et af 
myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Betaling for denne håndtering 
er Aarhus Havn uvedkommende.

10.4 KLOAKSPILDEVAND   Der kan uden yderligere betaling (No-special-fee) afleveres en mængde kloakspildevand 
svarende til den mængde kloakspildevand, skibet ved normal drift har produceret siden 
sidste havn. For aflevering af mængder udover det nævnte betales iht. gældende dags-
pris. Kloakspildevand modtages indenfor Aarhus Havns normale arbejdstid på hverdage 
mellem 07:00 og 15:00.

10.5  RESTER OG BLANDINGER  
AF OLIE (SLOP)   Rester og blandinger af olie modtages i Aarhus Havns normale arbejdstid mellem 07:00-

15:00. Uden for dette tidsrum kan afhentning foretages mod et tillæg på 1.120 kr. pr. gang.

Der kan afleveres rimelige mængder, defineret som den mængde, skibet ved normal drift har 
frembragt siden sidste havn. Denne mængde kan ikke overstige 5 m3, når sidste afgangs-
havn ligger øst for linjen Wilhelmshaven – Kristiansand og 10 m3, når sidste afgangshavn 
ligger vest for førnævnte linje. Modtagelse af mængder ud over de ovenfor nævnte betales 
med 405 kr./m3.

Rester og blandinger af olier, som indeholder petrokemikalier, fareklasse I- og II-produkter 
eller emulgerende stoffer, modtages ikke.

Rester og blandinger af olie skal pumpes i land ved hjælp af skibets egne pumper og med 
minimum 9 m3/time. Hvis dette ikke kan overholdes, afregnes den medgåede ekstratid 
med 1.120 kr. pr. time. Dog kan der ikke forventes ekstratid ud over 1 time. Hvis slopolien 
skal suges i land, afregnes hele den medgåede tid med 1.120 kr. pr. påbegyndt time.
Forsinkelser og udgifter, fordi skibet ikke er klar til aftalt tid m.v., påhviler skibets reder og 
den, som har disponeret skibet.

Standarddimensioner for flanger til modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtøm-
ningsledninger for olieholdige blandinger fra maskinrummenes rendestene fremgår af 
dokumentet ”AAH Modtageordning For Affald Fra Skibe”.

Afhentning af kloakspildevand samt rester og blandinger af olie bestilles hos Nordic Oily 
Waste i god tid og senest 24 timer før afhentning. Nordic Oily Waste kan kontaktes på  
tlf. 59 57 85 60 eller info@nowaste.dk.

10.6  OLIEBLANDET BALLAST- OG  
TANKSKYLLEVAND   Aarhus Havn modtager ikke olieblandet ballast- og tankskyllevand men henviser til de 

virksomheder, som foretager afskibning eller modtagelse af olie.

10.7  PRISER FOR SKIBE,  
DER ER FRITAGET FOR SKIBSAFGIFT  Skibe, der ikke betaler normal skibsafgift, skal betale for alle de i dette afsnit omhandlede 

og leverede ydelser. Prisen herfor aftales direkte mellem skibet og leverandøren.

10.8 ANSVAR    Skibets reder og den som har disponeret skibet, er ansvarlig for følgerne af forkerte, vild-
ledende eller manglende oplysninger om affaldets art, sammensætning og mængde samt 
for lækage grundet defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering. 

I det omfang Aarhus Havn pålægges ansvar over for tredjemand for skade forvoldt af 
driftsaffald, modtagne rester og blandinger af olie, som Aarhus Havn iht. ovenstående ikke 
modtager, er den person, som har bragt skibet til Aarhus Havn, og skibets reder, solidarisk 
forpligtet til at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav, som Aarhus Havn måtte blive 
pålagt at skulle betale tredjemand – inklusive renter og omkostninger.



11. LEVERING AF EL

11.1 BESTILLING    Bestilling og afmelding af el-leverance sker hos Kundecentret (8613 3266). Afmelding skal 
ske straks efter ophørt brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn.  

Ikke alle stikkontakter er forsynet med ekstrabeskyttelse i form af FI- og HFI-afbrydere. 

11.2 PRISER OG BETALING   Der betales forud ved bestilling eller stilles garanti for betalingen inden til- og frakobling 
samt for el-forbrug iht. nedenstående:

Spænding (volt) 230 400 400 400 400

Sikring (ampere) 10 16 32 63 125

Første døgn (kr.) 305 410 560 820 1.220

Flg. døgn (kr.) 80 160 310 510 920

Til- eller frakobling ved tilkald af el-vagt på overtid: 3.050 kr. pr. tilkald.
For tilslutninger uden tilladelse vil der blive opkrævet et ekstragebyr på 1.020 kr.
Efter nærmere aftale kan afregning ske efter faktisk forbrug baseret på:

u  Tilslutningsgebyr: 260 kr.
u El-forbrug: Afregnes efter gældende el-takst.

11.3 ANSVAR    Aarhus Havn leverer kun tilslutninger ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel 
påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Aarhus 
Havn leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet 
ansvar for brugerens materiel. 

Brugeren er ansvarlig for skader på havnens materiel. Brugeren betaler ligeledes for re-
parationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af skader og fejl på havnens materiel 
forårsaget af brugeren.

I det omfang Aarhus Havn pålægges ansvar over for tredjemand for skade forvoldt ved 
brugen af havnens el-materiel og el-installationer samt skader, der skyldes skader på det 
lejede el-materiel og el-installationer, er brugeren af el-leverancen og bestilleren solida-
risk forpligtet til at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav, som Aarhus Havn måtte 
blive pålagt at skulle betale til tredjemand – inklusive renter og omkostninger.
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12. VETERINÆR GRÆNSEKONTROL 

Aarhus Havn er godkendt som grænsekontrolsted for animalske levnedsmidler, der impor-
teres fra eller eksporteres til lande uden for EU/tredjelande.

Drift af kontrolstedet sker i henhold til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 1043 af 
4/9 2015 med senere ændringer. For benyttelse af kontrolfaciliteterne betales en afgift til 
Aarhus Havn, som udgør 510 kr. pr. container, trailer og vognlæs eller 260 kr. for mindre 
enheder.

Ansvar for skade på og bortkomst af gods eller andet materiel af hvilken som helst art, 
som sker på kontrolstedet samt regres afgøres efter bestemmelsen i pkt. 9.2 Ansvar.

 

13. SNERYDNING

I vinterhalvåret 1. oktober – 31. marts salter/rydder Aarhus Havn veje på havnens område 
i fornødent omfang efter følgende retningslinjer:

u Ind- og udfaldsveje til/fra havnen
u Områder langs kajer, hvor der arbejdes/forventes snarligt arbejde
u Forbindelsesveje til/fra kajer
u Øvrige områder i fornødent omfang efter Aarhus Havns vurdering.

Under normale omstændigheder påbegyndes saltning kl. 03:00.

 14. ANSVARSBEGRÆNSNING

       Såfremt Aarhus Havn findes at være ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser 
eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger:

Erstatning fastsættes efter værdien af gods eller andet materiel af samme art på det tids-
punkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller 
i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods eller andet materiel af samme art og 
kvalitet.

Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset / 
andet materiel, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods / andet materiel, som er beskadi-
get, afhængig af hvad der giver det højeste beløb.

For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstat-
ningen ikke overstige 25.000 SDR.

Erstatning ydes ikke for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., 
mistet markedsandel og andet indirekte tab eller konsekvenstab.
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15 BILAGSOVERSIGT
Bilag 1: Anmeldelsesformular.
Bilag 2: Formular til affaldskvittering.



BILAG 1 ANMELDELSESFORMULAR

Denne formular skal opbevares ombord på skibet sammen med den behørige olie
optegnelsesbog, fragtoptegnelsesbog, affaldsoptegnelsesbog eller affaldsstyringsplan 
som krævet i MARPOLkonventionen.

1. SKIBSOPLYSNINGER

1.1. Skibets navn:

1.2. IMOnummer:

1.3. Bruttotonnage:

1.4. Skibstype:

o Olietankskib o Kemikalie tanker o Bulkskib o Container

o Andet lastskib o Passagerskib o Roro o Andet (specificer)

1.5. Ejer eller operatør:

1.6. Kendingsnummer eller bogstaver:

1.7. MMSI nummer: (identitet i den maritime mobiltjeneste)

1.8. Flagstat:

2. HAVNE-· OG SEJLADSOPLYSNINGER

2.1. Sted/Terminalnavn:

2.2. Ankomstdato og tidspunkt:

2.3. Afrejse dato og tidspunkt:

2.4. Sidste havn og land:

2.5. Næste havn og land (hvis kendt): 

2.6. Sidste havn, hvor der blev afleveret affald:

2.7. Dato for sidste aflevering :

2.8. Næste afleveringshavn:

2.9.  Person, der indsender denne formular (hvis anden end skibsføreren):

3. TYPE OG MÆNGDE AFFALD 00 LAGRINGSKAPACITET

Type Affald, der skal 
afleveres (m3)

Maksimal dedikeret 
lager kapacitet til· 
affald (m3)

Affaldsmængde, 
der beholdes om 
bord (m3)

Den havn, hvor 
det resterende 
affald vll blive 
afleveret

Skønnet affalds mængde 
der vil blive produceret 
mellem anmeldelsen og 
næste anløbshavn (m3)

MARPOL bilag I  Olie

Olieholdigt ballastvand

Olierester (slam)

Olieholdigt tankskyllevand

Beskidt ballastvand



Type Affald, der skal 
afleveres (m3)

Maksimal dedikeret 
lager kapacitet til· 
affald (m3)

Affaldsmængde, 
der beholdes om 
bord (m3)

Den havn, hvor 
det resterende 
affald vll blive 
afleveret

Skønnet affalds mængde 
der vil blive produceret 
mellem anmeldelsen og 
næste anløbshavn (m3)

Aflejringer og slam fra tank
rensning

Andet (angiv nærmere)

MARPOL bilag ll - GIFTIGE FLYDENDE STOFFER (NLS) (1)

Kategori Xsubstans

Kategori Ysubstans

Kategori Z·substans

AS· andre substanser

MARPOL bilag IV - Spildevand

MARPOL bilag V - Skrald

A. Plast

B. Madrester

C.  Husholdningsaffald (f.eks. 
papirprodukter, klude, glas, 
metal, flasker, lertøj, osv.)

D. Madolie

E.  Aske fra forbrændings
anlæg

F.  Driftsaffald

G. Døde dyr

H. Fiskeriudstyr

I.   Eaffald

(1)  Angiv del rigtige forsendelsesnavn for den involverede NLS.



Type Affald, der skal 
afleveres (m3)

Maksimal dedikeret 
lager kapacitet til· 
affald (m3)

Affaldsmængde, 
der beholdes om 
bord (m3)

Den havn, hvor 
det resterende 
affald vll blive 
afleveret

Skønnet affalds mængde 
der vil blive produceret 
mellem anmeldelsen og 
næste anløbshavn (m3)

J.  Lastrester (1)  
(skadelige for havmiljøet)

K.  Lastrester (1)  (ikke skade
lige for havmiljøet)

MAAPOL bilag VI  Luftforureningsrelateret

Ozon nedbrydende stoffer 
og udstyr, der indeholder 
sådanne stoffer (2)

Restprodukter fra  
udstødningsgas

Øvrigt affald, der ikke er dækket af MAAPOL

Passivt fisket affald

Bemærkninger     
1. Disse oplysninger anvendes til havnestatskontrol og andre inspektionsformål.     
2. Denne formular udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en fritagelse i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2019/883  
   
(1) Kan være et skøn. Angiv det rigtige forsendelsesnavn for den tørre last.     
(2) Opstået ved normale vedligeholdelsesaktiviteter om bord.     



BILAG 2 FORMULAR TIL AFFALDSKVITTERING

1. MODTAGEFACILITET I HAVNE OG HAVNEOPLYSNINGER

1.1. Sted/Terminalnavn:

1.2. Leverandør(er) af modtagefaciliteter i havne:

1.3. Behandlingsfacilitetsleverandør(er) – hvis anden end ovenstående:

1.4. Affaldsafleveringsdato og -tidspunkt fra:                                                                                                 til:

2. SKIBSOPLYSNINGER

2.1. Skibets navn:

2.2. IMO-nummer:

2.3. Bruttotonnage:

2.4. Skibstype:

o Olietankskib o Kemikalie tanker o Bulkskib o Container

o Andet lastskib o Passagerskib o Ro-ro o Andet (specificer)

2.5. Ejer eller operatør:

2.6. Kendingsnummer eller bogstaver:

2.7. MMSI nummer: (identitet i den maritime mobiltjeneste)

2.8. Flagstat:

3. TYPE OG MÆNGDE AF MODTAGET AFFALD

MARPOL bilag I - Olie Mængde (m3)

Olieholdigt ballastvand

Olierester (slam)

Olieholdigt tankskyllevand

Beskidt ballastvand

Aflejringer og slam fra tankrensning

Andet (angiv nærmere)

MARPOL bilag ll  
Giftige flydende stoffer (NLS) (1)

 
Mængde (m3)

Kategori X-substans

Kategori Y-substans

Kategori Z·substans

AS· andre substanser

MARPOL bilag IV - Spildevand Mængde (m3)

MARPOL bilag V - Skrald Mængde (m3)

A. Plast

B. Madrester

C.  Husholdningsaffald (f.eks. papirprodukter, 
klude, glas, metal, flasker, lertøj, osv.)

D. Madolie

E.  Aske fra forbrændingsanlæg

F.  Driftsaffald

G. Døde dyr

H. Fiskeriudstyr

I.   E-affald

J.   Lastrester (2) (skadelige for havmiljøet)

K.  Lastrester (2)  (ikke skadelige for havmiljøet)

MAAPOL bilag VI - Luftforureningsrelateret              Mængde (m3)

Ozon nedbrydende stoffer og udstyr,  
der indeholder sådanne stoffer

Restprodukter fra udstødningsgas

Øvrigt affald, der ikke er dækket af MAAPOL             Mængde (m3)

Passivt fisket affald
(1)  Angiv det rigtige forsendelsesnavn for den involverede NLS.
(2)  Angiv det rigtige forsendelsesnavn for den tørre last.



Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 86 13 32 66, port@portofaarhus.dk, www.aarhushavn.dk


