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Havneafgift i Grønland 

Ved skibes anløb af havne i Grønland skal der betales havneafgift. Havneafgiften skal betales ved ethvert 

anløb af de nævnte havne i bilag 1. 

Eksempel: Et skibs anløb af tre havne, fx Qaqortoq, Maniitsoq og Ilulissat, medfører betaling af havneafgift i 

alle tre havne. 

 

Indbetaling af havneafgift og afgivelse af erklæring 

Havneafgiften skal indbetales inden skibets afsejling fra en havn. Indbetalingen skal ske til den lokale 

havnemyndighed.  

Samtidig skal skibets officer, eller et andet  besætningsmedlem fra kommandobroen, afgive en erklæring til 

den lokale havnemyndighed. Erklæringen skal indeholde oplysninger om skibets art, skibets BRT/BT, antal 

påbegyndte døgn i havnen samt en  godkendelse af den opgjorte havneafgift.  

Krydstogtskibe skal udfylde en erklæring, der blandt andet indeholder oplysninger om antal og nationalitet 

af passagerer.  

Erklæringerne udfyldes efter anvisning fra den lokale havnemyndighed. Begge erklæringer kan hentes på 

Skattestyrelsens hjemmeside: www.aka.gl 

Den lokale havnemyndighed indsender havneafgiften og erklæringen til Skatteforvaltningen. 

Skibets reder, ejer, bruger, befragter eller disponent hæfter for betaling af havneafgiften. 

Fortielse af oplysninger, afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger og manglende indbetaling af 

havneafgift er underlagt bødeansvar.  

 

Beregning af havneafgiften 

Havneafgiften betales pr. bruttoton (BT/BRT) med  følgende satser: 

 Type af skib Sats i danske kroner og øre         

pr. bruttoton (BT/BRT) 

1 Krydstogtskibe 1 kr. 10 øre pr. påbegyndt døgn 

2 Passagerskibe 0 kr. 70 øre pr. påbegyndt døgn 
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3 Fiskefartøjer registreret udenfor Grønland 0 kr. 70 øre pr. påbegyndt døgn 

4 Skibe indrettet til godstransport og andre skibe 0 kr. 70 øre pr. påbegyndt uge 

Ved opgørelse af skibets antal bruttoton, nedrundes til nærmeste hele antal bruttoton eller 

bruttoregisterton. 

 

For skibe, som alene har fået målt bruttotonnagen i bruttoregisterton, beregnes afgiften pr. BRT efter de i 

stk. 1 nævnte satser. 

 

Visse skibe skal ikke betale havneafgift 

Skibe, der er ikke skal betale havneafgift ses på listen i bilag 2.  

 

Bilag 1: Oversigt over grønlandske havne, hvor der skal betales 
havneafgift 

Der skal betales havneafgift ved anløb af følgende havne: 

 Havn Lokal havnemyndighed 

1 Qaanaaq - 

2 Upernavik Royal Arctic Line A/S 

3 Uummannaq Royal Arctic Line A/S 

4 Qeqertarsuaq KNI Pilersuisoq A/S 

5 Ilulissat Royal Arctic Line A/S 

6 Qasigiannguit Royal Arctic Line A/S 

7 Aasiaat Royal Arctic Line A/S 

8 Kangaatsiaq KNI Pilersuisoq A/S 

9 Sisimiut Royal Arctic Line A/S 

10 Kangerlussuaq Mittarfeqarfiit 

11 Maniitsoq Royal Arctic Line A/S 

12 Nuuk Sikuki Harbour A/S 

13 Paamiut Royal Arctic Line A/S 
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14 Narsaq Royal Arctic Line A/S 

15 Narsarsuaq Mittarfeqarfiit 

16 Qaqortoq Royal Arctic Line A/S 

17 Nanortalik Royal Arctic Line A/S 

18 Tasiilaq Royal Arctic Line A/S 

19 Ittoqqortoormiit KNI Pilersuisoq A/S 
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Bilag 2: Liste over skibe, som er undtaget pligten til at betale 
havneafgift 

 Type af skib 

1 Fiskefartøjer registreret som hjemmehørende i Grønland 

2 Fiskefartøjer indchartret af en grønlandsk fiskerivirksomhed 

3 Skibe under 200 bruttoton (BRT/BT) registreret som hjemmehørende i Grønland 

4 Danske og udenlandske orlogsskibe samt danske og udenlandske statsskibe 

5 Skibe, der tilhører eller er chartret af Grønlands  Selvstyrets forvaltningsorganer, en 

grønlandsk kommune eller den danske stat 

6 Havarerede skibe, som ikke efter deres ladningspapirer er bestemt for vedkommende havn 

7 Skibe, som kun søger havn for at rette kompasser, søge lægehjælp, skifte mandskab, 

ilandsætte syge, døde eller skibbrudne eller ombordtage eller ilandsætte lods 

8 Skibe, som udelukkende tjener videnskabelige eller humanitære formål 

9 Skibe, der går i regelmæssig trafik med forsyning af bygder og yderdistrikter. 

10 Passagerskibe, som ejes af rederier, der har indgået en servicekontrakt med Grønlands  

Selvstyre 

11 Skibe, der er fast stationeret i Grønland og er indrettet til og udøver virksomhed som 

rednings- og bugserskibe 

12 Sandpumpere- og stenfiskerskibe  

13 Dykkerskibe  

14 Pramme 

15 Skibe, der alene losser fisk eller fiskeriprodukter indkøbt i Danmark, på Færøerne eller i 

udlandet med henblik på forarbejdning på landanlæg i Grønland 

16 Skibe, der indhandler fisk og fiskeprodukter i bygder og yderdistrikter, ved anløb af en af de 

nævnte havne 

17 Skibe, der alene udfører transport med olie og olieprodukter 
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