Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2021 – gällande Region Gotlands hamnar

HAMNTAXA 2021
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2021 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 18 december 2017, § 237
reviderad av Tekniska nämnden 2018-08-29, § 196
Justerad med KPI av Tekniska Nämnden 17 december 2020, § 275

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
48 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i
fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn. Säkerhetsavgiften
ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa. För beställning:
info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.
Kryssningskajen (kajplats 14 och 15)
Kryssningstrafik till kryssningskajen (kajplats 14 och 15) ingår inte i Region Gotlands
hamntaxa. För bokning och taxefrågor kontakta Copenhagen Malmö Port, CMP.
cmport@cmport.com.

Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex,
KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avrundas uppåt.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 90 00
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5 Nedanstående avgifter
exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för
varje anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1 Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 265 kr)

3,97 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 446 kr

40-60 m

4 358 kr

60-80 m

5 275 kr

>80 m

6 187 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
kr/tim och bevakningsperson.

572

1.2. Pråm- och Bogserbåtstariff
1.2.1

Bogserbåt och pråm till kaj 6,52 kr /GT
När GT saknas 109 kr/ meter LOA

1.2.2

Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT
tillämpas 1.2.1.

1.3. Linjetariff
1.3.1

Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista, som
godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även som för
fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i punkt 1.1 angivna
avgifterna med

1.3.2 Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med
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1.4. Kryssningstariff
Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa
om inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte
väderleks-eller andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i
vägen för anlöp.
1.4.1

Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under
förutsättning att hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1
angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med
procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
≥7
1.4.3

100
75

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden,
debiteras en avgift om 574 kr/tim och bevakningsperson, för de
timmar som överstiger anlöpets första 12 timmar.

1.5. Specialtariff
Fartyg som ligger i hamn mer än 24 timmar erlägger ett tillägg till avgift
under 1.1–1.7 per meter Loa och påbörjat dygn

7,67 kr

1.6. Passageraravgift
1.6.1 För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,72 kr

1.6.2 För fartyg i passagerartrafik till Karlsöarna , Gotska Sandön och övriga
gotländska öar, per betalande passagerare

5,72 kr

1.6.3 För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid, kaj, per passagerare

25,30 kr

1.6.4 För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare

32,40 kr

I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,85
kr/passagerare.
1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter
hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift
enligt ordinarie taxa pkt 1.5.
1.7.1

Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för
sitt ändamål.

1.7.2 Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
1.7.3 Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter eller annan
kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie (exempelvis visning
ombord), under hamnanlöpet.
1.7.4 Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller
utbogsering av annat fartyg/pråm.
Sida 5 av 12

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2021 – gällande Region Gotlands hamnar

1.7.5 Fartyg i nöd.
1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjuk- eller
tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen krävs för
fartygets säkerhet.
1.8. Fiskefartyg
1.8.1

För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens, erlägges årsavgift
räknat för kalenderår:

Fartyg < 5m Loa

969 kr

tillägg >5m Loa/m

323 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.

2 VARUAVGIFTER

Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas från
eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för
komplettering/revidering i varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden,
med giltighet tills ny taxa fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i taxan. Avgift
räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan
anger omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
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Avgift per 1000 kg

Varubenämning

Fryst fisk samt stål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan
Hö/halm

23,80 kr
4,11 kr

Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

9,48 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement.
singel, makadam, mm

6,22 kr

Råolja

9,27 kr

Lättoljor (bensin)

24,80 kr

Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja

16,75 kr

Gödningsmedel
Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

10,85 kr
7,62 kr

Massaved, fast mått m3

5,22 kr

Sågtimmer, fast mått m3

5,42 kr

Tackjärn, järnskrot mm.

7,62 kr

Fordon

Avgift

Bussar, per styck

28,90 kr

Personbilar, per styck

17,35 kr

Campingvagnar, per styck

18,70 kr

Annat släpfordon till personbil, per styck

9,58 kr

Motorcykel, per styck

6,22 kr

Traktorer, per styck

23,80 kr

Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last,
per decimeter av fordonets totala längd

1,91 kr

2.1 Fria från varuavgift
2.1.1

Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.

2.1.2

Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.

2.1.3

Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.

2.1.4

Gods som tagits i beslag.

2.1.5

Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller
cykel.

2.1.6

Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Gällande:
Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen
och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften.
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn än kontrakterad, i mån av plats.
Kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras årsavgift
delbar per månad.
Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn, Klintehamn, Slite

Grupp 2

Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar
Grupp

Grupp

Grupp

1

2

3

1 336 kr

1 254 kr

1 050 kr

1 860 kr

1 734 kr

1 423 kr

125 kr

114 kr

93 kr

329 kr/m

329 kr/m

329 kr/m

448 kr

281 kr

217 kr

28,10 kr

19,70 kr

14,65 kr

Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
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Grupp*)

Grupp

Grupp

1

2

3

Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt
upp till 1,70 m bredd, utan kontrakt på
båtplats.
Årsavgift, delbar per månad

2 849 kr

2 849 kr

2 849 kr

123 kr

114 kr

91 kr

Upp till 1,70 m bredd

2 150 kr

2 150 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

64,30 kr

64,30 kr

622 kr

622 kr

66,30 kr

56,10 kr

329 kr/m

329 kr/m

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Dito på grusplan, för båt

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd
för varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10 m

329 kr/m

*) Endast under perioden 1/1-31/3

4 GÄSTBÅTSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Avgifter per dygn exklusive el. Elavgifter enligt kap. 5.4.5.
Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig
enligt hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0- 8 m

147 kr

115 kr

8 - 11 m

227 kr

168 kr

11 - 14 m

281 kr

227 kr

14 - 19 m

454 kr

281 kr

19 - 30 m

909 kr

456 kr

2 273 kr

1 081 kr

30 -

m

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa storlekssegment
om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn
påföras avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller
sig hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren
senast en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 388 kr under ordinarie arbetstid.
För allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 388 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej ansvarig
eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse
eller grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare

1 112 kr/tim

Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
5.2 Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och
nedtagning. Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för
nödvändiga arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
Upp- och nertagning

2 187 kr
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För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,35 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

487 kr

El debiteras enligt taxan 5.4.5.
5.3 Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare

653 kr/tim

5.4 Övriga taxor
5.4.1 Färskvattentaxa
Vattenavgift

41,25 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

413 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa.
5.4.2 Flottar, kablar och dylikt material
Flotte, stor

357 kr/dygn

Flotte, liten

147 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare

680 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

680 kr/tim

5.4.3 Taxa för upplagsplatser
För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

6,27 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyr med

3,81 kr/m2 och mån

Upplag, som inom 48 h förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad
som full månad.
5.4.4 Avfallsmottagning
Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 842 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 232 kr/ton
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5.4.5 Eltaxa
Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

260 kr/gång

Leverans av elström

1,51 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)

45,55 kr/dygn

Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere

213 kr

32 Ampere

424 kr

63 Ampere

837 kr

125 Ampere

1 652 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa.
5.4.6 Lås och nycklar
Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa.
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