AVGIFTER OCH HYROR I HARGS HAMN
Gällande från 2019-01-01

Fartygsavgifter

Endast fartyg som lastar eller lossar har rätt att ligga vid kaj. Angörande av hamnen före den
tidpunkt som anges i certeparti medges normalt inte.
Avgift, baserad på fartygets bruttotonnage (GT) enligt internationellt mätbrev,
debiteras varje gång ett fartyg lastar eller lossar i hamnen.
Avgift
•
•
•
•
•

SEK

Fartyg som lastar eller lossar
Pråm med bogserfartyg
Lägsta avgift per anlöp
Vid liggetid utöver väntetid och lossnings eller lastningstid som beviljats
av hamnen, tillkommer för varje dygn
Mottagning av fartygsgenererat avfall, max 10 m3 eller 2 timmars
pumptid (per bruttoton).

3:90
5:80
1000:00
1000:00
0:50

Undantag
• För fartyg i av hamnen godkänd reguljär linje- eller färjetrafik debiteras
avgift enligt särskild överenskommelse
• När fartyget både lossar och lastar vid samma anlöp utgår 50 % rabatt
på avgiften för lastningen.

Färskvatten

Under perioden juni till augusti får max 30 ton färskvatten lastas per fartyg.
• Färskvatten fast avgift per gång
• Färskvatten rörlig avgift per ton

650:00
35:00

Passagerar- och fordonsavgifter

Avgifter debiteras varje gång ett fartyg ankommer till eller avgår från hamnen
och för det som lossas eller lastas.
För fartygs- eller färjetrafik debiteras avgift enligt särskild överenskommelse

Varuhamnavgifter

Avgifter för varor som lossas från eller lastas till fartyg debiteras efter särskild överenskommelse.
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Isbrytning

Hamnen håller och avropar isbrytare. Kostnaden betalas genom ett tillägg per anlöp, en isavgift
om 3:90 SEK baserad på fartygets bruttotonnage, under perioden 15 december – 15 mars.

Bogserbåt för assistans

Hamnen tillhandahåller inte bogserbåt. Respektive fartyg måste själv beställa assistans från
tredje part och betalar kostnaden direkt till den som utfört tjänsten.

Bevakning

(ISPS-regel att fartyg som ligger i hamn när annan verksamhet inte förekommer ska bevakas
av hamnen)
Bevakning av fartyg med väktare som begärts av fartyget eller beroende på att fartyget
kvarligger i väntan på order, dåligt väder eller på grund av att man vill undvika
helglossning/lastning samtidigt som ingen annan verksamhet pågår i hamnen, debiteras enligt
hamnens självkostnad för väktarpersonal, f.n. SEK 400 per timme.

Upplagshyra

Hyra för ytor eller magasin utgår enligt överenskommelse.

Avgiftsnedsättningar

Följande fartyg är befriade från fartygsavgifter:
• Örlogs-, tull-, sjöräddnings-, och skolfartyg. Fartyg tillhörande Sjöfartsverket. Fartyg
som på hamnens uppdrag betjänar trafik på hamnen.
Följande varor är befriade från Varuhamnsavgift:
• Drivmedel, proviant och förnödenhetsartiklar för fartygs eget behov.
• Material tillhörande Sjöfartsverkets farledsanordningar.

Övriga bestämmelser

Första gången ett fartyg anlöper hamnen ska en kopia av det internationella mätbrevet
överlämnas till hamnen.
Om uppgift om bruttodräktighet enligt ovan saknas, prövas avgiften i varje enskilt fall.

Mervärdeskatt tillkommer i enlighet med mervärdeskattelagen.
Det åligger den som trafikerar hamnen att hålla sig underrättad om hamnordningens regler
samt de speciella skyddsföreskrifter som berör den som vistas inom hamnområdet.
I Hargs Hamn gäller Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.
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