HAMNTAXA OCH
AVGIFTER
För
Träslövsläges hamn
ÅR 2016 och tills vidare

HAMNTAXA för Träslövsläges fiskehamn
Gäller från och med 2016-01-01 och tills vidare

Lagstadgad mervärdesskatt anges i de fall det förekommer
Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-11-17, § 0447.
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A

Avgift för fiskefartyg

1

Definition

1.1

Med fiskefartyg avses registrerade fiskefartyg och fartyg som användas
yrkesmässigt till fiske. Fiskeskepp är ett fiskefartyg vars största längd är
minst 12 meter och största bredd minst 4 meter.
Övriga fiskefartyg är fiskebåtar
Bruttoregisterton omnämns fortsättningsvis GT
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Avgift för fiskeskepp

2.1

Varje gång fiskeskeppet ankommer till hamnen skall hamnavgiften utgå med
3,70 kr/GT
Efter mer än 7 dygn i hamnen förnyas avgiften (3,50 Kr/GT).

2.2

För fiskeskepp som är hemmahörande i hamnen uttas en årsavgift med
75,00 kr/ GT
Årsavgiften är dock ej lägre än motsvarande för båtar enligt 3.2.

2.3

I hamnavgiften ingår avgift för obligatorisk mottagning av sludge, samt
fartygsavfall.

3

Avgift för förhyrdbåtplats (fiske- och fritidsbåtar)

3.1

Avgiften beräknas efter båtens längd (LOA) eller båtplatsens bredd i
meter.

3.2

För båtar förtöjda längs kaj eller brygga gäller följande årsavgifter per
påbörjad meter; Båtens längd i meter gånger 330,00 kr.

3.3

För båtar förtöjda med för eller akter till kaj eller brygga gäller följande
avgifter;

Säsong 1/4 - 31/10
Bredd
högst 2,5 m
över 2,5 m
högst 3,0 m
över 3,0 m
högst 3,5 m
över 3,5 m
högst 4,0 m
Säsong 1/11 - 31/3 tillkommer

Årsavgift
1 272 kr
1 640 kr
1 992 kr
2 480 kr
1 592 kr

Avgift inkl moms
1 590 kr
2 050 kr
2 490 kr
3 100 kr
1 990 kr
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3.4

För båtar förtöjda vid y-bom tillkommer en årsavgift med 488 kr (610 kr inkl moms)

3.5

För gästande fiske/fritidsbåtar med längd
0 - 12 m
12 - 17 m
Elström ”köp av elkort minsta avgift på kortet”

160 kr/dygn (200 kr inkl moms)
200 kr/dygn (250 kr inkl moms)
240 kr (300 kr inkl moms)

B

Varor

1.1

Varuavgift betalas med nedan angivna belopp för varor som i hamnen
lossas eller lastas från fartyg. Avgiften räknas efter varans bruttovikt.
Varubenämning
Skaldjur
Fisk (sill) färsk, kyld eller fryst m.m. från fiskefartyg
Fiskavfall (skrapfisk)
Oljor (bensin, diesel, fotogen)

Avgift
330,00 kr/ton
77,00 kr/ton
45,00 kr/ton
3
33,00 kr/m

Minsta belopp per varupost är 100 kr per debiteringstillfälle.
1.2

För proviant och förnödenhetsartiklar uttas ingen avgift om dessa är
avsedda för fartygets eget behov och lossas eller lastas från eller till
fartyget. Avgiftsbefrielsen gäller ej olja.

1.3

För fiskeskepp som är hemmahörande i hamnen uttages en minsta
sammanlagd årlig varuavgift av 5 500 kr (för skaldjur, fisk och fiskavfall

1.4

För fiskebåtar med fartygstillstånd för yrkesfiske och som är
hemmahörande i hamnen uttages en minsta sammanlagd årlig varuavgift
för skaldjur fisk och fiskavfall av 2 190 kr för båtar större än 6 meter och
1 090 kr för mindre båtar.

C

Avgifter för vatten och el

1.1

Utöver avgifterna i föregående kapitel uttages avgifter för
Avgift

Färskvatten
Elström depositionsavgift, kortavgift Tally Card system
Minsta elavgift som kortet laddas med är

20,80 kr/ton
240,00 kr/st
240,00 kr/st

Avgift inkl
moms
26 kr/ton
300 kr/st
300 kr/st
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D

Avgifter för vinteruppställning av båtar som har hamnplats i
Träslövsläges fiskehamn

1.1

Vinteruppställning
1240,00 kr/säsong (1 550 kr inkl moms)
Vid uppställning utan Hamn-och gatas medgivande tages en extra avgift av 5 000 kr
Båt som står kvar på vinterförvaringsplats efter 1 april utan hamnkontorets medgivande,
påförs en avgift av 500 kr per påbörjad vecka.

E

Markhyror utanför fasta arrendekontrakt

1.1

Enligt gällande taxa för upplåtelse av offentliga platser

F.

Undantag

1.1

Om det finns särskilda skäl får hamn- och gatunämnden medge
undantag från föreskrifterna i denna taxa.

