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0. Afgivelse af oplysninger
Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de, for beregning og opkrævning af skibs-, kaj og
vareafgifter, nødvendige oplysninger om skib og ladning m.m. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger
fremlægge skibspapirer, ladningsdokumentation, antal og vægtdokumentation m.v.

1. Skibsafgift
1.1 Generelt
Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for ophold inde i havnen eller
indenfor havnens vandområde. Skibsafgiften påhviler skibet.
Et skib anses for at opholde sig inden for havnens område fra ankomsttidspunktet.
Skibsafgift og kajafgift beregnes af skibets bruttotonnage (BT).
Skibsafgiften dækker skibets ophold i 7 kalenderdage. Henligger skibet i mere end 7 dage, betales der for de
efterfølgende 14 dages perioder kajafgift efter gældende takster jf. afsnit 4.

1.2 Enkeltanløb
For skib og fartøjer, der laster og/eller losser, kan rederi, mægler eller skib vælge at betale skibsafgifter for
hvert enkelt anløb.
Skibsafgiften for enkeltanløb udgør 2,58 DKR Pr. BT og afgiften betales bagud.

1.3 Månedstakst
For skib og fartøjer, der laster og/eller losser kan rederi, mægler eller skib vælge at betale skibsafgifter for
hvert enkelt anløb.
Skibsafgiften efter månedstakst udgør 11,50 DKR. Pr. bruttoton, afgiften giver ret til et ubegrænset antal
anløb inden for den pågældende kalendermåned.
Månedsafgiften betales forud. Skibsafgift efter månedstakst tilbagebetales ikke, uanset om skibet ikke har
anløbet havnen i den måned, som afgiften er betalt for.
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1.4 Rutetrafik
For fartøjer, der er godkendt af havnebestyrelsen som rutefartøj, er følgende gældende:
a) Hvis et rederi indsætter et afløserskib til sejlads efter den gældende fartplan for en rute, omfatter
eventuelt betalt månedsafgift for det ordinære skib også afløserskibet.
b) Hvis to eller flere skibe i skift betjener bestemte ture i en fartplan, betales månedsafgift for det
største skib, mens de øvrige skibe er fritaget for betaling af skibsafgift.
Skibsafgiften for fartøjer i godkendt rutedrift fastsættes efter forhandling.
Månedsafgiften betales forud. Skibsafgift efter månedstakst tilbagebetales ikke, uanset om skibet ikke har
anløbet havnen i den måned, som afgiften er betalt for.

1.5 ISPS afgift
For skibe og fartøjer, der anvender ISPS faciliteterne på Hanstholm Havn betales en afgift på:
For fartøjer op til 2.999 BT betales
For fartøjer over 3.000 BT betales

600 DKR. pr. anløb
1100 DKR. pr. anløb

1.6 Lystfiskerafgift
Gældende for fartøjer der driver erhvervsmæssigt lystfiskeri:
For op til 4 anløb betales 2,58 kr. x BT, herefter afregnes der efter følgende princip:
a)
b)
c)
d)

Fartøjer op til 50 BT:
Fartøjer op til 63 BT:
Fartøjer op til 88 BT:
Fartøjer op til 145 BT:

2.500 DKR. pr. aktiv måned
3.100 DKR. pr. aktiv måned
4.200 DKR. pr. aktiv måned
6.800 DKR. pr. aktiv måned

1.7 Fritagelse for skibsafgift
Fritaget for betaling af skibsafgift er følgende
a) Skibe under 10 bruttoton (BT).
b) Skibe, hvor anløbet varer under 6 timer, og hvor formålet ikke er lastning og/eller losning.
c) Skibe indregistreret til fiskeri, når de anvendes efter deres formål og fangsten er landet i havnen
indenfor de sidste 3 måneder.
d) Skibe der arbejder for havnen eller indfører varer og materiel, der udelukkende er til havnens brug.
e) Skibe, der anløber havnen for at benytte bedding eller værftsanlæg for reparation, når de ikke
samtidig ind- eller udskiber ladninger.
f) Isbrydere og slæbebåde stationeret i havnen, når de anvendes efter deres bestemmelse.
g) Skoleskibe, havundersøgelsesskibe og lystfartøjer.
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2. Lodsning
Hanstholm Havn råder over eget lodseri. Omkostningerne til lodsning er sammensat af:
1) Lodsafgift
2) Bådførerafgift
Afgifterne er for henholdsvis besejling eller afsejling af Hanstholm Havn.
Der henvises i øvrigt til gældende betingelser for leje af Hanstholm Havns lods/pejlefartøj ”Inge” punkt
10.1.

2.1 Lodsafgift
For fartøjer der er lodspligtige eller ønsker lods afregnes i henhold til vedlagte takstblad.

2.2 Bådførerafgift
I forbindelse med lodsning bemandes lodsfartøjet med 2 bådfører. Afgiften hertil udgør:
Bådfører

750 DKR./pr. bådfører

2.3 Forhaling
I forbindelse med forhaling afregnes der efter gældende takster.
Kaptajn/Lods vurderer behovet for assisterende bådfører/lodsbåd.

3. Kajafgift
For skibe, fartøjer og flydende materiel, som henligger i havnen i mere end 14 kalenderdage, betales
kajafgift for hver påbegyndt 14-dages periode, dog mindst 500 DKR. for hver periode:
1) Anden 14 dages periode

1,65 DKR./BT

For de efterfølgende perioder hæves kajafgiften med 1,65 DKR./BT pr. 14 dages periode indtil maksimumsafgiften på 24,75 DKR./BT nås.
Fartøjer under pkt. 1.7 er fritaget for kajafgift.
For skibe, som har betalt skibsafgift for en kalendermåned, beregnes kajafgiften fra den 1. i den følgende
måned.
For kajliggeplads, der anvendes på anden vis end beskrevet foran, fastsættes lejeafgiften efter aftale med
havnen.
Kajafgiften betales bagud for hver periode.
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4. Vareafgift
4.1 Generelt
Vareafgift betales til Hanstholm Havn af alle varer, der lastes eller losses indenfor havnens område.
Minimumsbetalingen for vareafgift 2.500 DKR.
Skibsfører, mægler eller rederi skal skriftligt angive varernes art og mængde.

4.2 Værdiafgift fiskeri
4.3 Fisk og skaldyr
For uforarbejdede og forarbejdede fisk og skaldyr betales 2,4 % af værdien i første led (auktionen).
Værdiafgiften kan dog maks. udgøre 31.000 DKR. pr. landing. Ved landing forstås den samlede last pr. anløb
fra det enkelte fartøj.
Vareafgiften for fisk m.v. betales af aftageren (auktion, fiskehandler, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt
skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt
tidsrum, dog højest en måned. Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifikation over indkøbene,
ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtig til skriftligt at afgive oplysninger om
lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt.
Det påhviler aftageren/skibsføreren af det enkelte fartøj at dokumentere over for havnen, at ladningens
værdi har været over den maksimale værdiafgift.

4.4 Vareafgifts takster for gods
For losning og lastning af gods betales vareafgift efter følgende takster:
Hovedtakst:

14,45 DKR. pr. ton

Særtakst 1:
• Fiskemel, agroprodukter og fiskeolie.

9,10 DKR. pr. ton

Særtakst 2:
9,55 DKR. pr. ton
• Træflis, træpiller, træ (forarbejdet og uforarbejdet)
• Uforarbejdede metaller og skrot
Særtakst 3:
• Skærver, søral og sand

4,05 DKR. pr. ton

Særtakst 4:
• Gasolie

15,60 DKR. pr ton

Særtakst 5:
• Mølledele, transformatorstationer m.v.

40,30 DKR. pr. ton

Henvendelse vedr. andre godstyper kan ske til havnekontoret.
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4.5 Fritagelse for vareafgift
Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift.
a) Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug
b) Varer og materiel til havnens eget brug
c) Varer, der genudskibes 14 kalenderdage fra lossedatoen, forudsat at de ikke har undergået nogen
form for forarbejdning, herunder ompakning og emballering.
Ønskes fritagelse for varer afgift efter pkt. c, skal godsejeren eller dennes mægler skriftligt ansøge havnen
herom inden genudskibningen foregår.

5. Ansvar for gods
Ansvaret for gods påhviler godsets ejer.
Ansvaret for støj, støv, lugt etc. fra lastning, losning og oplæg af godset er godsejer og dennes mæglers
ansvar, og gener fra losning og lastning af gods skal elimineres.
Såfremt generne ikke elimineres, og dette heller ikke sker efter havnens henstilling, er Hanstholm Havn
berettiget til tage de nødvendige tiltag på godsejer og mæglers regning.

5.1 Oprydning og rengøring efter losning og lastning
Oprydning og rengøring efter losning og lastning er godsejers og agentens ansvar. Oprydning og rengøring
af kajområder og veje skal foretages umiddelbart efter losning/lastning. Havnen kan mod betaling forestå
dette.
Bortskaffelse sker på godsejers eller mæglers regning og ansvar.
Såfremt oprydning/rengøring ikke foretages efter havnens henstilling sker denne på mæglers og
ladningsejers regning.
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6. Udlejning af arealer og bygninger
6.1 Arealleje på kontrakt
Arealer udlejes på kontrakt i henhold til havnens standardbetingelser.
For langtids kontraktleje af havnerelaterede erhvervsarealer skal havnen kontaktes for pris samt oversigt
over havnens ledige arealer
Areallejetakster er eksklusiv eventuelle tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomheder.
Virksomheder kan efter nærmere aftale reservere arealer for indgåelse af fremtidige lejekontrakt.

6.2 Tilkobling af spildevand
Virksomheder i henhold til Thisted Kommunes spildevandsplan der kan tilkobles havnens spildevandssystem
betales der ét årligt tillæg på 0,85 kr./m2. Tillægget dækker kun tilkobling for brug af spildevandssystemet.
For virksomheder der ifølge Thisted Vand ikke kan tilkoble sig havnens spildevandssystem er det efter
nærmere forhandling.

6.3 Arealleje i øvrigt (løs pladsleje)
Arealer på havnen, kan efter nærmere aftale, lejes på dagsbasis for anvendelse i forbindelse med aktiviteter
relateret til havnen og aktiviteter på havnen.
Lejen udgør 1,- DKR./dag pr. m2 mindste lejeperiode er 7 dage og betalingen udgør minimum 500 DKR.
Arealer skal ved periodens afslutning fremstå som ved lejens indgåelse, herunder rengjort og uden
forurening. Såfremt havnen vurderer, at der er behov for rengøring og/eller oprensning foretages denne for
lejers regning.

6.4 Arealleje – trailerpladsen
Areal på trailerpladsen, kan efter nærmere aftale, lejes på ugebasis til anvendelse af placering af trailere,
lastbiler og andet gods.
Lejen udgør: 100 DKR pr. uge pr. enhed eller 250 DKR pr. måned pr. enhed.
Mindste lejeperiode er en 1 uge.

6.5 Arealer til reparation
Arealer på havnen i dokområdet og kaj 64 og 85 kan efter nærmere aftale, lejes for anvendelse i forbindelse
med reparation af fartøjer. Sandblæsning er udelukkende tilladt i beddingsområdet og flydedokken, der
ikke disponeres af havnen.

6.6 Arealer til bulk, masse- og projektgods
Efter aftale kan gods henligge på området ved ind/udskibningskajen i 14 kalenderdage, herefter betales
løspladsleje efter bestemmelser omkring dette.
Lejen udgør 1,- DKR./dag pr. m2 mindste lejeperiode er 7 dage og betalingen udgør minimum 500 DKR.
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Arealer skal ved periodens afslutning fremstå som ved lejens indgåelse, herunder rengjort og uden
forurening. Såfremt havnen vurderer, at der er behov for rengøring og/eller oprensning foretages denne for
lejers regning.

6.7 Havnens gebyrer i forbindelse med lejeaftaler
I forbindelse med indgåelse/ændringer af lejekontrakter opkræves følgende gebyrer:
a)
b)
c)
d)
e)

Ændring af eksisterende lejekontrakt, herunder salg til ny lejer
Oprettelse af ny lejekontrakt for arealer under 500 m2
Oprettelse af ny lejekontrakt for arealer mellem 500 og 1.000 m2
Oprettelse af ny lejekontrakt for arealer over 1.000 m2
Afsætning af lejemål inkluderet i pkt. b-d

2.000 DKR.
1.500 DKR.
1.000 DKR.
uden beregning

6.8 Leje af bygninger
I det omfang der er ledige lokaler i havnens bygninger, kan disse lejes efter nærmere aftale.

6.9 Auktionshalsafgift
For fisk der omsættes i havnens auktionshaller betales en afgift på 0,55% af fiskens værdi.
Anvendelse af kølehallerne skal ske i overensstemmelse med regulativet og efter nærmere aftale med
havnen.

6.10 Fryserum
Fryserummet i hal 1 må ikke benyttes uden forudgående accept af Hanstholm Havn.
Havnen fjerner – uden yderligere advarsel – varer henliggende i fryserummet, for godsejers regning.

6.11 Ansvarsfraskrivelse ved anvendelse af kølehaller og fryserum
Opbevaring sker på brugernes ansvar og risiko. Hanstholm Havn kan ikke gøres ansvarlig for værdiforringelser som følge af strøm- eller køleanlægssvigt, tyveri m.v.
Det er brugernes ansvar at produkterne kan opbevares sammen med fødevare og havnen kan ikke gøres
ansvarlig for kontaminering af produkter.
Der må kun henstilles og opbevares fisk og skaldyr i forbindelse med fiskeauktion.

7. Leverancer
Hanstholm Havn forestår leverancer af ferskvand og el på følgende vilkår og takster. Leverancen sker for
fragtskibe gennem skibets mægler og fiskefartøjer ved selvbetjening.

7.1 Ferskvand til skibe (hydranter)
Vand til skib afregnes til følgende takster:
Fragtskibe
Fiskefartøjer

25,00 DKR. pr. m3
inkluderet i værdiafgiften

Evt. udleveringsgebyr til fragtskibe opkræves af fartøjets mægler.
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7.2 Vaskeplads for fisketransporter
Vand til rengøring af køletrailer i forbindelse med transport af fisk sker efter følgende takst:
Vaskeplads hal 3

55,00 DKR. pr. m3

7.3 Ansvarsfraskrivelse ved leverance af ferskvand
Hanstholm Havn har opstillet hydrantskabe langs flere kajer i havnen. Hanstholm Havn levere ferskvand i
henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser for levering af vand fra Thisted Vand A/S.
Levering af vand sker på følgende vilkår:
1) Hanstholm Havn er ikke pligtig til at opretholde et mindste vandtryk
2) Hanstholm Havn/Thisted Vand kan ved ledningsbrud eller lignende lukke for vandet uden varsel,
uden at der herved kan gøres erstatningsansvar gældende.
3) Brugerne kan ved svigtende levering ikke gøre erstatningskrav gældende
4) Bruger kan ikke gøre erstatningskrav gældende som følge af vandkvaliteten
5) Betjening af hydranterne og vaskepladsen sker med kortsystem. Brugerne hæfter for det forbrug,
der registreres i forbindelse med anvendelse af kortet.

7.4 Levering af el til fartøjer
El til skibe afregnes til følgende takster:
a) Danske fartøjer
b) Udenlandske fartøjer

1,75 DKR. pr. kWh ekskl. afgifter
1,75 DKR. pr. kWh

Forbruget afregnes efter målervisning i strømskabene. For strækninger uden måler på strømskabe
registreres forbruget på fartøjets måler.
Fartøjer uden måler fastsættes forbruget skønsmæssigt efter til:
a)
b)
c)
d)
e)

Tilslutning til 10A
Tilslutning til 16A
Tilslutning til 32A
Tilslutning til 62A
Tilslutning til 125A

50 kWh pr. døgn
225 kWh pr. døgn
425 kWh pr. døgn
900 kWh pr. døgn
1.800 kWh pr. døgn

Fartøjer kan efter aftale være på aconto strøm. For fartøjer på aconto strøm opgøres elforbruget 1 gang
årligt (pr. 31.12) på baggrund af fartøjets måler, fartøjet er pligtigt til at oplyse om årsforbruget. I
forbindelse med salg af fartøjet opgøres forbruget. Fartøjer uden måler kan ikke være på aconto strøm.

7.5

Levering af el til servicevirksomheder

El til servicevirksomheder afregnes efter pkt. 8.4.

7.6

Levering af el i udlejede bygninger

Sker efter forsyningsselskabets takster.
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7.7

Faktureringsgebyr

Samtlige fakturaer vedrørende leverancer tillægges et gebyr på:
75 DKR. pr. faktura
For fartøjer på aconto strøm faktureres 2 gange årligt. Øvrige efter nærmere aftale.

7.8

Ansvarsfraskrivelse ved leverance af elektricitet

Hanstholm Havn kan ikke gøres ansvarlig for uregelmæssigheder i den leverede strøm og/eller fejl i
havnens installationer.
Hanstholm Havn kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af uregelmæssigheder i den leverede strøm og/eller
fejl i havnens installationer, herunder skader på skibes installationer eller for driftstab.
Der kan ikke gøres ansvarskrav gældende mod Hanstholm Havn i tilfælde af strømsvigt eller lignende, der
skyldes Hanstholm Havn, andre brugere eller udefrakommende hændelser.

8. Affaldshåndtering
Affaldshåndtering sker efter den til enhver tid gældende affaldsplan. Affaldsplanen kan downloades fra
Hanstholm Havns hjemmeside: www.hanstholm havn.dk
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9. Takster for tjenesteydelser
Serviceydelser fra Hanstholm Havn kan rekvireres efter følgende takster:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

fejemaskine
gummiged
gummiged m. kran
gummiged m. kost
traktor med vogn
traktor med olievogn
teknikker
håndværker

800 DKR. pr. time
650 DKR. pr. time
800 DKR. pr. time
850 DKR. pr. time
700 DKR. pr. time
800 DKR. pr. time
1.000 DKR. pr. time
650 DKR. pr. time

Materiel er excl. fører.
Gebyrer i forbindelse med bortskaffelsen af laste-rester betales af godsejer eller mægleren.

10. Lods- og pejlefartøj
Hanstholm Havns lods- og pejlefartøj ”Inge” kan rekvireres i det omfang, det er foreneligt med havnens tarv
og drift i øvrigt.
Fartøjet udlejes kun med fører (2 personer) i henhold til havnens retningslinjer.
Fartøjet må ikke bruges som slæbefartøj.
For skader på fartøjet afregnes lejer for fagligt korrekt udført reparation, der udføres i regi af Hanstholm
Havn. Hertil kommer eventuelle tillæg for erstatningsfartøj i tiden, hvor lods- og pejlefartøjet måtte være
ude af drift.
Ved tilkald i hverdage skal der rekvireres assistance minimum 12 timer før udførelse af opgave
Ved tilkald i weekend og helligdage skal der rekvireres assistance minimum 24 timer før udførelse af
opgave
En weekend betegnes i perioden fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 07.00
Takster:
Leje af fartøj: 3.000 DKR. pr. time
Besætning på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 15.59: 750 DKR. pr. person pr. time. (Min. 2 timer)
Besætning på hverdage fra kl. 16.00 til kl. 06.59: 1.000 DKR pr. person pr. time. (Min. 3 timer)
Besætning på weekend og helligdage: 1.400 DKR pr. person pr. time (Min. 3 timer)
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11. Transportbånd
Til lastning og losning af fiskemel, sten, sand, skærver eller grus kan havnens transportbånd lejes.
Der henvises til betingelser for leje af transportbånd.

11.1 Takster
a) Sten, sand, skærver eller grus:
b) Fiskemel:
c) Hertil kommer dagsleje:

12,20 DKR. pr. ton
6,10 DKR. pr. ton
970,00 DKR. pr. kalenderdag

Mængder opgøres efter samme metode, som danner grundlag for beregning af vareafgiften.

12. Ordensreglementer
”Standard reglement for ordens overholdelse i danske havne” er gældende.
”Reglement for ordens overholdelse på Hanstholm Havn” er gældende.
Reglementer kan downloades fra havnens hjemmeside: www.hanstholmhavn.dk
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13. Ansvar
Såfremt Hanstholm Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser, eller i øvrigt pålægges
ansvar, begrænses dette som følger:
Erstatningen fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres.
Godsets værdi fastsættes efter markedsprisen – eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af
samme art og kvalitet.
Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR (Special Drawing Rights) for hvert kolli eller anden enhed af
godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det beskadigede gods, afhængig af, hvad der giver det største beløb.
For så vidt angår containere eller lignende transportenheder med indhold kan erstatningen ikke overstige
10.000 SDR pr. enhed.
Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, mistet markedsandele og andet indirekte tab ydes
ikke.
Følgende risici og dækningssummer er p.t. gældende:

13.1 Forsikret risiko
Alle aktiviteter der kan henføres den sikrede virksomhed, herunder men ikke begrænset til: Havnedrift

13.2 Dækning
Erhvervs- og produktansvar for både ting- og personskade. Maksimalt 25.000.000 DKR. pr. skade
Heraf
-

indtil 2.000.000 DKR. ved brand og eksplosion
indtil 2.000.000 DKR. ved fareafværgelse
indtil 5.000.000 DKR. ved forureningsdækning
indtil 10.000.000 DKR. ved behandlings- og bearbejdningsdækning
indtil 25.000.000 DKR. ved ingrediens- og komponentdækning.

Samtlige summer er angivet pr. skade
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Bilag 1 – Takstblad for lods
Dybgang/draft

Takst/rating
LG x BR

0,00 – 3,49 3,50 – 3,99 4,00 – 4,49 4,50 – 5,49 5,50 – 6,49 6,50 – 7,49 7,50 – 8,99 9,00 – 10,49

Under 284

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.208

3.662

284-352

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.208

3.662

4.179

353-414

3.120

3.120

3.120

3.120

3.208

3.662

4.179

4.760

415-578

3.120

3.120

3.120

3.208

3.662

4.179

4.760

5.402

579-766

3.120

3.120

3.208

3.662

4.179

4.760

5.402

6.103

767-933

3.120

3.208

3.662

4.179

4.760

5.402

6.103

6.869

934-1123

3.208

3.662

4.179

4.760

5.402

6.103

6.869

7.694

1124-1331

3.662

4.179

4.760

5.402

6.103

6.869

7.694

8.581

1332-1589

4.179

4.760

5.402

6.103

6.869

7.694

8.581

9.532

1590-1878

4.760

5.402

6.103

6.869

7.694

8.581

9.532

10.541

1879-2202

5.402

6.103

6.869

7.694

8.581

9.532

10.541

11.616

2203-2527

6.103

6.869

7.694

8.581

9.532

10.541

11.616

12.750

2528-2878

6.869

7.694

8.581

9.532

10.541

11.616

12.750

13.947

2879-3209

7.694

8.581

9.532

10.541

11.616

12.750

13.947

15.208

3210-3626

8.581

9.532

10.541

11.616

12.750

13.947

15.208

16.527

3626-4209

9.532

10.541

11.616

12.750

13.947

15.208

16.527

17.909

4210-5100

10.541

11.616

12.750

13.947

15.208

16.527

17.909

19.352

5101-6232

11.616

12.750

13.947

15.208

16.527

17.909

19.352

20.858

6233-7411

12.750

13.947

15.208

16.527

17.909

19.352

20.858

22.426

7412-8764

13.947

15.208

16.527

17.909

19.352

20.858

22.426

24.055

8765-10619

15.208

16.527

17.909

19.352

20.858

22.426

24.055

25.745

10620-13916

16.527

17.909

19.352

20.858

22.426

24.055

25.745

27.501

13917-20425

17.909

19.352

20.858

22.426

24.055

25.745

27.501

29.314

over 20426

19.352

20.858

22.426

24.055

25.745

27.501

29.314

31.189

16

