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Vejledende priser for leje af fartøjer

Ikrafttrådt den 1. januar 2008

Nærværende fastsatte vejledende priser skal alene gælde for medlemmer af KNAPK’s
lokalafdelinger (udlejere af fartøjer).
Efter en lang forhandling med Grønlands Hjemmestyre om ny fastsættelse af priser for leje af
fartøjer, og da Grønlands Hjemmestyre under denne ikke vil reagere på KNAPK’s krav,
besluttede KNAPK’s hovedbestyrelse under et møde den 03.04.2008, at gamle vejledende
regler for leje af fartøjer, som gjaldt siden 01.01.2000 skal fornyes.
I den forbindelse skal hermed understreges, at de fastsatte vejledende priser for leje af fartøjer
gældende fra 1. januar 2000 for medlemmer af KNAPK’s lokalafdelinger er ophævet, og at
nedennævnte nye priser – er gældende med virkning fra 1. januar 2008.
Det skal hermed præciseres, at nærværende priser er gældende kun for medlemmer af
KNAPK’s lokalafdelinger for leje af deres erhversfartøjer, og det skal understreges, at
nedennævnte priser ikke må anvendes af ikke medlemmer af KNAPK’s lokalafdelinger-
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For joller med 9½ hk motorer og derunder gælder for følgende lejepriser pr. time
Sejlads pr. time

231,25 kr.

Ventetid pr. time

96,25 kr.

For joller med 0½ hk og derover og for fartøjer indtil 29 fods længde
Sejlads pr. time

297,50 kr.

Ventetid pr. time

200,42 kr.

For fartøjer på 30 fod – 35 fod sejlads pr. time

456,32 kr.

For fartøjer på 30 fod – 35 fod ventetid pr. time

276,61 kr.

For fartøjer på 36 fod – 41 fod sejlads pr. time

559,65 kr.

For fartøjer på 36 fod – 41 fod ventetid pr. time

314,85 kr.

For fartøjer på 42 fod – 30 BRT sejlads pr. time

649,71 kr.

For fartøjer på 42 fod – 30 BRT ventetid pr. time

390,85 kr.

For fartøjer på 31 BRT – 49 BRT sejlads pr. time

456,32 kr.

For fartøjer på 31 BRT – 49 BRT ventetid pr. time

276,61 kr.

For fartøjer på 50 BRT – 65 BRT sejlads pr. time

844,63 kr.

For fartøjer på 50 BRT – 65 BRT ventetid pr. time

496,50 kr.

For fartøjer på 66 BRT – 80 BRT sejlads pr. time
For fartøjer på 66 BRT – 80 BRT ventetid pr. time

1.050,11 kr.
591,62 kr.

For leje af fartøjer på over 80 BRT skal prisen særskilt aftales mellem ejer og lejer.
Ovennævnte priser må ikke anvendes for leje af speedbåde og hurtigtgående fartøjer.
I aftalen om priser for speedbåde og hurtigtgående fartøjer forstås, at disse kan sejle på over
20 knob.
1. Nævnte tal i priser omfatter samtlige udgifter, som skal gælde som priser netto fartøjet
og mandskabet.

2. Minimum tid for leje skal beregnes til 6 timer. Til de første 8 timer i lejetiden skal
timeprisen for leje forhøjes med 50 %, og derefter gælder ovennævnte fastsatte priser
for leje pr. time under sejlads og ventetid.
3. Under en redningsaktion i et farvand i form af sejlads i storisen eller sejlads i en ikke
uanselig isfyldt farvand skal timesatsen for leje af et fartøj forhøjes med 25 %. Dog
kan priserne kun forhøjes, såfremt indsatslederen i en redningsaktion og ejeren af
fartøjet eller skibsføreren forud har indgået en aftale om en forhøjelse af prisen eller
såfremt indsatslederen efter en endt redningsaktion kan acceptere, at en prisforhøjelse
kan begrundes med sejlads i isfyldte farvande.
4. Såfremt en indsatsleder i en redningsaktion finder det nødvendigt, at en motor skal
køre i standby eller radioen skal være tændt under et ophold i en havn i begge tilfælde
skal timesatsen under en sejlads gælde.

5. Hvis lejen af et fartøj løber i en periode på over 14 dage, skal der gives 10 % rabat af
timesatsen for betaling for de efterfølgende dage efter den 14. dag.
6. Såfremt et lejet fartøj er forhindret i at sejle i over 3 timer, skal lejen trækkes fra i
tilsvarende antal timer, hvor fartøjet ikke vil kunne sejle.
7. Såfremt der ikke er indgået en anden aftale, skal fartøjet efter en endt lejeperiode
leveres tilbage på det sted, hvor lejen er påbegyndt, således fartøjet er klar til en ny
sejlads.
8. Nærværende regelsæt om vejledende lejepriser pr. time af fartøjer gælder kun for
medlemmer af lokalafdelingerne af Sammenslutningen for Fiskere og Fangere i
Grønland med virkning fra 1. januar 2008, og skal gælde indtil en ny aftale træder i
kraft.
9. Nærværende regelsæt for vejledende priser for leje af fartøjer kan ændres efter
ændrede forhold omkring oliepriser og prisindeksreguleringer.

KNAPK. den 03.04.2008

Peter Olsen
formand

Eksempler på for leje af fartøjer på 36-41 fod ud fra KNAPK’s fastsatte priser:
Lejepriser:

Sejlads :

559,65 kr.

Ventetid:

314,85 kr.

Eksempel 1: Fartøjet lejes i 2 timer:
Sejlads 1time
Ventetid 1 time
Ifølge aftalen betales 559,65 kr. x 6 t =

3.357,90 kr.

Eksempel 2: Fartøjet lejes i 9 timer:
Sejlads 6 timer
Ventetid 3 timer
Ifølge aftalen betales

559,65 kr. x 9 t

5.036,85 kr.

(559,65 kr. x 8 t) x 50 %

2.238,60 kr.

314,85 kr. x 3 t
I alt

944,55 kr.
8.220,00 kr.

Eksempel 3: Fartøjet lejes i 20 timer:
Sejlads 16 timer
Ventetid 4 timer
Ifølge aftalen betales

559,65 kr. x 16 timer

8.954,4

(559,65 kr. x 8 t) x 50 %

2.238,6

314,85 kr. x 4 timer

1.219,4

I alt

12.452,4 kr.

