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Miljøafgift 

Det er vores opfattelse, at efterhånden flere og flere medlemshavne opkræver 
”miljøafgift”, når gæster med FH mærket besøger havnen. Vi får mange spørgsmål og 
klager fra sejlere der oplever stigende ”miljøafgifter”. 

Da Skive Søsports Havn for over 30 år siden startede Frihavns ordningen, var det ud 
fra devisen, ”når jeg er ude og sejle, så låner du min plads, idet jeg har betalt leje af 
min plads for hele året”. 

Dette fungerede fint i måske 20 år, men i takt med indførelse af diverse afgifter på 
især el, begyndte nogle få havne at opkræve ”miljøafgift” – specielt der, hvor bad og 
strøm var inkluderet i havnepengene.  

Men mange havne så hurtig en ekstra indtægt, såfremt de også opkrævede ”en 
miljøafgift”. 

Afgifterne startede i de små med omkring kr. 10,00 pr. overnatning, hvilket vi i 
mange tilfælde også fandt rimelig. 

Nogle havne opkræver i dag kr. 60,00 eller mere i miljøafgift, hvilket vi stiller os 
meget uforstående overfor, idet ingen både kan bruge el og vand for så store beløb.  

Vi kunne selvfølgelig regulere regelsættet, hvor en max grænse på kr. 25,00 skulle 
være gældende, men vi vil i første omgang, med denne hensigtsskrivelse appellere til 
alle medlemshavne om max. at opkræve kr. 25,00 i miljøafgift.   

Hvis vi ikke får sat en stopper for stigningen i miljøafgift, vil det på sigt udhule 
ordningen, således det ikke kan betale sig at være medlem.   

Denne situation skulle vi jo nødig komme i, idet ordningen ellers fungerer fint og er til 
gavn for rigtig mange sejlere. Der kommer et par nye havne med hvert år og så kan 
vi håbe, at endnu flere får lyst til at deltage. 

I ønskes alle en rigtig god sæson 2017. 
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