HAMNTAXA OCH AVGIFTER
FÖR
VARBERGS HAMN
ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA
Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter
Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-25, § 183.
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Taxans användningsområde
Avgifterna enligt denna hamntaxa upptas inom det område i vattnet mellan Varbergs tätort
och Getterön som begränsas i söder av en linje genom de yttre vågbrytarnas landfästen.

A.

Fartygstaxa

1.

Allmänna bestämmelser

1.1

Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 är tillämpliga för varje anlöp och
rederiet är skyldig att betala fartygshamnavgift enligt fastställd taxa oavsett om kaj
eller annan anordning i hamn nyttjas.

1.2

Fartygsavgift skall utgå med följande belopp per bruttoregisterton (GT) varje gång
fartyg ankommer till hamnen.
3:45 kr/GT
Efter mer än 7 dygn i hamnen tillkommer en avgift med 47 kr/m av fartygets längd
(LOA) vid varje 7-dygnsperiod
48 kr/m

1:3

Tankfartyg med segregerade barlasttankar (SBT) kan få den sammantagna
bruttodräktigheten för de tankar som uteslutande är konstruerade för vattenbarlast
avräknad. Förutsättning är att intyg härom, internationellt mätbrev utvisande SBT,
förevisas och godkänts av Varbergs Hamn i samband med fartygets anlöp.

1.4

Fartyg vars svavelhalt i bunkeroljan överstiger 1.0 viktprocent betalar ett tillägg på
fartygsavgiften per ankomst till hamnen.
0:15 kr/GT

1.5

Fartyg som reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 12 gram per
kilowatt - timme erhåller reduktion av fartygsavgiften enligt följande.
Utsläppsnivå gram NOX/KWh

Reduktion per enhet av fartygets GT

11,99 - 6,01
6,00 - 2,01
2,00 eller mindre

0:05 kr/GT
0:10 kr/GT
0:15 kr/GT

1.6

Avgift för obligatorisk mottagning av sludge, samt fartygs avfall.
0:85 kr/GT

1.7

För fartyg som saknar registerton utgår en avgift per meter överallt
och anlöp
18 kr/meter
Efter varje ny påbörjad 7 dygnsperiod förnyas avgiften.

1.8

Fritidsfartyg, se avsnitt 4 nedan.
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2

Särskilda bestämmelser

2.1

Brutet tal av registerton och meter, samt vid avgiftsberäkning uppkommet öretal
räknas inte.

2.2

I fall då hamnavgift beräknas för dygn skall dygnet räknas från klockan 0 till
klockan 24.

2.3

Fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel eller som bostad, utställningslokal,
upplag, expedition eller dylikt samt fartyg som fått särskilt tillstånd att kvarligga
under längre tid. Avgift fastställs i varje enskilt fall.

2.4

Om det finns särskilda skäl får hamn- och gatunämnden medge undantag från
föreskrifterna i denna taxa. Sådana skäl kan exempelvis vara marknadsanpassningar
och överenskommelser om linjeverksamhet och veckoanlöp.
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Från hamnavgift är befriade

3.1

Fartyg, som påförts avgift för ankommande men som gör fler anlöp under ett dygn.

3.2

Fartyg tillhörigt svenska staten eller annan stats fiskeribevakningsfartyg och
örlogsfartyg, då sådana fartyg användes uteslutande för sitt ändamål.

3.3

Bogserfartyg då hamnavgift utgår för dess släp.
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Fritidsfartyg

4.1
Fasta båtplatser

Bredd

Avgift per
säsong 1/4 31/10

Avgift inkl
moms

Båtplats akter förtöjd

2,5 m

2 216 kr

2 770 kr

Båtplats

3,2 m

3 256 kr

4 070 kr

Båtplats (el 6 A ingår)

3,5 m

4 576 kr

5 720 kr

Båtplats

4,0 m

3 672 kr

4 590 kr

Båtplats

4,2 m

3 720 kr

4 650 kr

Båtplats m mittstolpe (el 6 A ingår)

4,5 m

5 256 kr

6 570 kr

Båtplats

5,3 m

5 288 kr

6 610 kr

4.2

Elavgift för fasta båtplatser där inte elavgift ingår i båtplatsavgiften

Avgift per säsong

4A

512 kr

Avgift inkl moms
640 kr
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Avgift per säsong

4.3

6A

712 kr

890 kr

Gästande fritidsfartyg. Avgift per dygn inkl. elavgift 220 V.
Fartygslängd
0 - 12 m
12 - 17 m
17 - 22 m
Därutöver

Avgift inkl moms
240 kr
290 kr
340 kr

192 kr
232 kr
272 kr
tillägg 40 kr per 5 m

Vid behov av 380 V elström tillkommer 140 kr/dygn (180 kr/dygn inkl moms).
4.4

4.5

Gästande husbilar
Högsäsong
Lågsäsong

Avgift inkl moms
360 kr
220 kr

288 kr
176 kr

Hamnplatsavgift under vintern 1/11 – 31/3
De som betalar
båtplatsavgift under
sommaren
De som inte betalar
båtplatsavgift under
sommaren

1 680 kr

Avgift inkl moms
2 100 kr

2 520 kr

3 150kr

Dessutom tillkommer kostnad för el enligt mätare

B. Serviceavgifter
1.

Utfört arbete
Verkstadsarbete
Övrigt arbete

Ord. tid

Övertid

470 kr/tim
470 kr/tim

tillkommer 470 kr/tim
tillkommer 470 kr/tim

630 kr/tim
420 kr/tim

910 kr/tim
420 kr/tim

Lastmaskin
Inklusive förare
Exklusive förare
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Elström
Elström utan mätning 1 fas
Elström utan mätning 3 fas
Elström med mätare

2.

52 kr/dygn
156 kr/dygn
1,52 kr/KWh

Avgift inkl moms
65 kr/dygn
195 kr/dygn
1,90 kr/KWh

För
anslutning på
övertid
tillkommer
472 kr/h
(590 kr/h
inkl moms)

Avgifter för arbetsbåten ”Klöven” (200 hk)

Bogsering, isbrytning eller annan båttjänst
Se även under rubrik ”Bemanning”.

1 400 kr/h

För övertidsarbete utgår ett övertidstillägg
per påbörjad timme med

700 kr/h

För övertidsarbete som inte kommer i direkt anslutning till ordinarie
arbetstid debiteras övertidstillägg för minst 2 timmar.
Avgiften gäller för ordinarie besättning av två man. När uppdrag fordrar
utökad besättning erlägges härför under ordinarie arbetstid per
påbörjad timme och man
470 kr/h

3. Avgifter för upplagsplatser
1.

För upplagt gods är beställaren ansvarig för upplagshyrans erläggande, detta
även om godset under upplagstiden övergår till annan ägare. För sjöledes
ankommande och avgående gods erlägges upplagshyra enligt följande:
a) Hamnplan, permanentad mark
b) Hamnplan, icke permanentad mark

2.

3,00 kr/m2 och påbörjad månad
1,00 kr/m2 och påbörjad månad

Hamn- och gatunämnden äger rätt att träffa särskild överenskommelse om så
erfordras.
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4. Avgifter för leverans av färskvatten
Färskvatten

48 kr/påbörjat ton

Inkopplingsavgift

450 kr

För vattenpåfyllning, då av hamnavdelningen
godkänd beställare själv ombesörjer till- och
avkoppling

21 kr/påbörjat ton

För vattenpåfyllning utöver ordinarie arbetstid
tillkommer per påbörjad timme

470 kr

