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PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER  

Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand 

 

I sommersesongen betaler fritidsbåter følgende takster i Horten og Åsgårdstrand gjestehavn: 

Båter opp tom 30 fot:   Kr 250,00 pr påbegynt døgn fra 20.00 – 08.00. 

Båter 31 fot opp tom 40 fot  Kr 290,00 pr påbegynt døgn fra 20.00 – 08.00 

Båter 41 fot opp tom 50 fot  Kr 370,00 pr påbegynt døgn fra 20.00 – 08.00 

Båter 51 fot opp tom 75 fot  Kr 570,00 pr påbegynt døgn fra 20.00 – 08.00 

 

 

Strøm kommer i tillegg med kr. 65,00 pr døgn uavhengig av båtstørrelse 

 

I sommersesongen betaler fritidsbåter følgende takster på Sykehusbygga gjestehavn: 

Alle båter:    Kr 145,00 pr påbegynt døgn fra 20.00 – 08.00 

 

Dersom det ved kontroll viser seg at havneavgiften ikke er betalt, kan det ilegges et tilleggs-

gebyr på 3 ganger taksten som skulle vært betalt.   
 

I vintersesongen betaler fritidsbåter følgende takster i gjestehavnene: 

Båter med kontrakt i vinteropplag på vannet i Horten gjestehavn betaler 

Kr. 600,00 + kr. 13,00,- pr fot pr mnd. 

Fritidsbåter som bygger mer i bredden enn vanlig for fritidsbåt (eks. katamaran) og dermed 

opptar 2 båtplasser betaler takst * 2. 

 

Kr 400,- pr mnd for tilgang til dusj/wc (obligatorisk for fastboende) 

Undertegnet kontrakt faktureres med minimum 4 måneder. Det faktureres fra oppgitt dato i 

underskrevet kontrakt, eller fra dato ved tidligere ankomst. 
 

For fritidsbåter som bruker gjestehavnene i vintersesongen for kortere periode enn 1 måned, 

betales takst på kr 145,00 pr. døgn. Strøm kommer i tillegg. 

Vintertakst gjelder fra 01. oktober til 30. april.  

 

Strøm 

Strømprisen er kr. 3,50 pr kWh inkl mva 

Dersom det oppstår vesentlige endringer i kraftmarkedet vil Horten havn kunne justere i 

henhold til markedspris for kjøp av strøm, herunder pris pr. kwt og nettleie. 

 

Faste båtplasser for fritidsbåter i Åsgårdstrand 
 

Horten havnevesen eier og driver småbåthavnen i Åsgårdstrand. For opplysninger 

omfordeling av faste båtplasser henvises det til havnereglement for Åsgårdstrand havn. 
 

Innskudd: 
 

Kategori Størrelse Takst 

A 00 til 18 fot Kr 3000,00 

B 19 til 24 fot Kr 5000,00 

C 25 til 29 fot Kr 7000,00 

D 30 til 39 fot Kr 9000,00 

E Over 40 fot Kr 13000,00 
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Årsleie: 
 

Årsleieprisen er kr 1235,00 pr breddemeter. Prisen beregnes ut fra senter – senter utriggere. 
 

Årsleien gjelder for et kalenderår fra 01. jan til 31. desember. 

Sommerleien beregnes etter hvilken plass man får tildelt og etter samme kriterier, men med 

breddemetertakst på kr 1570,00. I tillegg kommer et etableringsgebyr på kr. 400,00. 

 

Strøm faktureres ihht størrelse på båtplassen: 

- Bredde 2,7 m:  kr. 140,00 pr år  

- Bredde 2,8 – 3,6 m:   kr. 200,00 pr år 

- Bredde 3,7 – 4,5 m:  kr. 270,00 pr år 

 

Det blir ikke fakturert strøm for de minste plassene under 2,3 m bredde. 

 

Det faktureres et årlig gebyr på kr. 250,00 for å stå på venteliste for fast båtplass. 

 

Sommerleieperioden er fra 1. mai, eller når plassen tildeles, til 30. september. 

 

Vinteropplag på land i Åsgårdstrand: 

 

HHV tilbyr vinteropplag på land i Åsgårdstrand til faste båtplasseiere. Tildeling av plass skjer 

etter søknad, og signert avtale med kopi av forsikringsbevis må foreligge før anvisning av 

plass. Det er fellesopptak/utsett i regi av Åsgårdstrand seilforening. Søknadsfrist 1. august. 

 

Vinteropplag på land i Åsgårdstrand betales etter følgende takster: Kr 50,00 pr m2 * ((båtens 

bredde + 1,0 m) * (båtens lengde + 1,0 m)). Minimumstakst er Kr 425,00. 

 

Faste båtplasser for fritidsbåter i Bankløkka Båthavn 
 

Horten havn eier og driver småbåthavnen Bankløkka Båthavn på Indre havn. For 

opplysninger om fordeling av faste båtplasser henvises det til havnereglement for 

Bankløkka båthavn.         

 

Årsleieprisen er kr 2900,00 pr breddemeter. Prisen beregnes ut fra senter – senter utriggere. 

 

Sesongleieprisen er 3700,00 pr breddemeter. Prisen beregnes ut fra senter – senter 

uteriggere. 

 

 Årsleien gjelder for et kalenderår fra 01. januar til 31. desember. 

Det faktureres et årlig gebyr på kr. 250,00 for å stå på venteliste for fast båtplass. 

 

For bytte av plass etter båtplassinnehavers eget ønske, betales et engangsbeløp på kr. 600,- 

 

 

 

 

 


