HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND
Gäller från och med den 1 januari 2008.
1.
1.1
1.1.1

FARTYG
Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen
Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto
dock lägst vid såväl ankomst som avgång

1.1.2

Annat fartyg per meter av längd överallt
dock lägst vid såväl ankomst som avgång

1.1.3

Fartyg som passerar hamnens vattenområde utan att där
lämna eller hämta passagerare eller gods av avgiften
under 1.1.1 och 1.1.2

1.1.4

1.45
1 500.00
9.90
250.00

60%

Fartyg i inrikes passagerartrafik samt bogserfartyg och
verkstadsfartyg per ton brutto erlägger ej minimiavgift
under 1.1.1

1.45

1.1.5

Per på-eller avstigande passagerare

2.80

1.1.6

Under tiden 1 december till 30 april som istillägg till
avgift under 1.1.1 till 1.1.3

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Efter mer än 3 dygn i hamnen efter avslutad lastning/lossning
eller annan liggetid som tillägg till avgift under 1.1.1 till 1.1.2 per
meter av fartygets längd överallt och påbörjat dygn

100%

3.95

Fartyg om minst 3.000 tons bruttodräktighet, som lastar/lossar
gods, vars sammanlagda tontal* ej överstiger en tredjedel,
erlägger en avgift under 1.1.1

-50%

Örlogs, tull, sjöräddnings- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets
fartyg utnyttjade enbart för sitt ändamål

0

Fartyg, som utnyttjas huvudsakligen för handel eller bostad,
Utställningslokal, upplag, expedition eller dylikt

prövning i
varje enskilt
fall

Tilläggsavgift
Ett särskilt tillägg till den tonnagegrundande fartygshamnavgiften
utgår generellt för fartyg som ej uppfyller något av nedanstående kriterier för
rabatter. Tillägget uppgår till 0,30 kr per enhet av ett fartygs bruttodräktighet.
Rabatter
Fartyg som enbart använder bunkerolja med ett svavelinnehåll av högst 1,0
viktprocent erhåller en nedsättning av fartygshamnavgiften med 0,10 per enhet
av bruttodräktigheten.

Anm. Vid beräkning av lastens förhållande till fartygets bruttodräktighet skall ett registerton anses motsvara
ett viktton brutto för gods som, i fartygets handlingar upptages i vikt, och en m3 för annat gods.

Villkor
För att erhålla svavelrabatt fordras att fartygets redare/ägare eller ombud i ett
särskilt intyg har förbundit sig och garanterar att endast lågsvavligt bränsle
används samt lagras i fartygets samtliga bunkertankar. Anhållan om
svavelrabatt bör göras samtidigt med anmälan av fartygs anlöp till hamnen.
Kontroll
Hamnens kontroll av att kriterierna för att erhålla rabatt uppfylles utgår från
Sjöfartsverkets rutiner.
2.
2.1

VAROR
Allmänna bestämmelser.
Hamnavgift erlägges med nedan angivna belopp för varor, som i hamnen
lossas eller lastas från eller till fartyg samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj
eller brygga.
Avgiften beräknas per 1.000 kg såvida ej annat angives i taxan.
Varubenämning
Varor ej specificerade nedan (normaltariff)
Salt
Svavelkis, magnetkis, orostade
Sand, grus, singel, makadam
Lera, skiffer, marmor, granit och annan monument- eller
byggnadssten dolomit, kalksten och cement
Malm, slig, kisbränder
Stenkol, koks, koksgrus och beckbricketter
Torv. Löst mått m3
Asfalt
Lättoljor, bensin
Dieselbrännoljor, eldningsoljor, vägoljor
Smörjoljor, smörjfetter
Svavelsyra
Kalciumklorid
Glaubersalt
Gödselmedel
Brännved, träavfall, flis, träpellets löst mått m3
Virke, obearbetat fast mått per m3
Virke, sågat, skuret eller hyvlat fast mått per m3
Träfiberskivor
Fanér, lamellträ, spånskivor
Pappersmassa, plastgranulat m.m.
Papper och papp
Tackjärn, ferrolegeringar, järnskrot, järnsvamp
Stänger, band, plåt, tråd, rör av järn eller aluminium och stål
Oädla metaller, andra än järn och stål, samt varor därav

Avgift i SEK
per 1000 kg
15,40
4,25
4,25
3,30
4,25
2,35
6,35
2,65
8,60
12,85
9,95
9,00
7,15
6,80
6,80
6,35
3,70
2,95
2,95
6,35
6,35
4,65
7,10
4,65
5,85
5,85

För varor i container eller på flak utgår hamnavgift med 15,40 per 1000 kg under
förutsättning att containern eller flaket ankommer till eller vidarebefordras från hamnen i
obrutet skick.
2.2

Fria från avgift under 2:1:

2.2.1

Drivmedel, proviant och förnödenhetsartiklar för fartygets eget behov.

2.2.2

Oljehaltig barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets drift
avseende fartyg under 1.1 och 1.4. Se vidare Härnösands hamn föreskrifter
angående avlämning av oljerester och avfall från fartygets maskinrum.

2.2.3

Material för sjöfartsverkets farledsanordningar som betjänar trafiken på
hamnen.

2.3

Nedsättning 50% av avgift under 2.1 för gods som lastas eller lossas över kaj
som tillhör annan än hamnen

3.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

3.1
3.2

Dygn räknas från klockan 0-24
Avgift enligt 2 räknas efter varans bruttovikt där ej annat framgår av taxan och
enligt tulltaxans rubricering.
Minsta belopp per faktura är 250 SEK.
Vid avgiftsberäkning uppkommande brutet öretal räknas icke.
Samtliga priser i denna taxa är angivna exkl. ev. moms.
Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser skall
tillämpas i fråga om hamnavgift gäller dessa.
Hamnstyrelsen äger under speciella förhållanden, genom särskilda avtal
medge annan beräkningsgrund beträffande de avgifter som fastställts i
hamntaxan.
Avgifter enligt denna taxa utgår inom Härnösands hamnområde.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

Upplagsplatser:
Hyra för upplagsplats inom kranräckvidd 4,50 m2/mån och utom kranräckvidd
3,90 m2/mån.
För gods som lossas/lastats till/från fartyg medgives 7 dagars fri uppläggning.
Arbetsbåt:
Båt med förare, 620:-/tim

Elström till fartyg:
Anslutning
63 A
275:-/dygn
25 A
166:-/dygn
16 A
122:-/dygn
10 A
50:-/dygn
För anslutning längre tid än 7 dygn:
Färskvatten till fartyg:
Kopplingsavgift
Förbrukningsavgift

Avgift i förhållande till uppmätt förbrukning

315:37:-/m3

Övertid:
Vid inkoppling av elström och vatten samt nyttjande av arbetsbåt utom ordinarie arbetstid
utgår en tilläggsavgift med 140:-/tim. Lördagar och helgdagsaftnar med 280:-/tim.
Hamnterminalavgift:
För gods, som landvägen ankommer till eller avgår från Härnösands hamn och som icke
avgiftsbelägges enligt gällande hamntaxa skall utgå en landgodsavgift med kronor
7,00/ton.

Kranarbete 6-12 tons kranar
Lyft med krok
Lyft med gripskopa
Minimiavgift = 1 tim.

1200:-/tim
1280-:-/tim

För övertid utgår en tilläggsavgift med 140 kronor per timme intill 2 timmar efter ordinarie
arbetstids slut.
Lördagar och helgdagsaftnar samt vid annat övertidsarbete med 280 kronor per timme.
För väntetid erläggs 315 kronor per timme.
Hamnförvaltningen ansvarar inte för skada, som kan uppkomma på landgång, fallrep eller
andra utskjutande delar av fartyg vid kranförflyttning längs kajen, Hamnförvaltningen
ansvarar inte heller för skada, som kan uppstå på personer, gods som hänger i kran eller
andra föremål, beroende på att kran eller därtill hörande delar brister.
Hamnförvaltningen ansvarar för skada om kran bevisligen visar uppenbar bristfällighet
eller bristfällig skötsel, eller att hamnens personal på annat sätt orsakat skada. Vidare
ansvarar hamnförvaltningen inte för utgift som kan åsamkas förhyrare om beställd kran ej
kan ställas till förfogande eller kan användas.

Beställare är skyldig att ersätta all skada som genom hans eller hans personals
förvållande eller försummelse förorsakas hamnens eller annans egendom.
Anm.
Ordinarie arbetstid måndag – fredag

07.00-08.45
09.00-11.00
11.30-14.00
14.15-16.00

Evalveringstal vid omräkning från m3 till ton.
För skeppade trävaror skall, vid omräkning från m3 till ton, följande, av Svenska
Hamnförbundet beslutade evalveringstal användas:
Rundvirke
Sågade trävaror, export
Sågade trävaror import
Flis
Pellets

850 kg/m3 fast mått (under bark)
550 kg/m3 fast mått
700 kg/m3 fast mått
370 kg/m3 stjälpt mått
620 kg/m3

Tillämpningar enl. Stuveriavtalet.
Villkor enligt Sveriges Hamnars terminalbestämmelser.

