Falkenbergs kommun
Hamntaxa
Falkenbergs och Glommens hamnar
År 2017 och tills vidare

1.0

Allmänna bestämmelser

1.2

Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn.
Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att
hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom
hamnens område anlöps eller nyttjas,
1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör
någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område,
2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande
anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger
inom hamnens område.
Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2. gäller endast inom det
område där trafiken enligt vad sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta
av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse
görs av hamninnehavaren.

1.3

Avgifter enligt denna taxa utgår inom det av Falkenbergs
kommunfullmäktige beslutade hamnområde, bilaga 1.

1.4

Dygn räknas från klockan 00.00-24.00.

1.5

Bruttoregisterton omnämns fortsättningsvis GT.

1.6

Falkenbergs hamn är ISPS- klassad. Säkerhetsavgift ingår inte i
fartygsavgiften.

1.7

Lagstadgad moms tillkommer på avgifterna.

1.8

Om det finns särskilda skäl får tekniska nämnden medge undantag från
föreskrifterna i denna taxa.

2.0

Fartygstaxa

2.1

Första gången under dygnet fartyg ankommer hamn.

2.2

Fartyg med en längd överallt av 30 meter eller däröver per GT.

4,95 kr

2.3

Efter mer än 7 dygn i hamnen som tillägg till avgift under punkt 2.2 per
meter av fartygets längd överallt och påbörjat dygn.

6.10 kr

2.4

Fartyg som passerar hamnens vattenområde utan att där lämna eller hämta
passagerare eller gods av avgiften 2.2.

2.5

Örlogs- tull. sjöräddnings- och skolfartyg samt fartyg som sjöfartsverket
satt in i för att betjäna trafiken på hamnen utnyttjade enbart för sitt
ändamål.

50 %
0.00 kr

Falkenbergs kommun

2.6

Bogserfartyg då hamnavgift utgår för bogserat föremål.

2.7

Fartyg som i huvudsak nyttjas för handel eller som bostad.
utställningslokal. upplag, expedition eller dylikt enligt 2.0 eller 3.0.

2.8

Fartyg som innehar nationellt NOX-reduktionscertifikat erhåller nedsatt
fartygsavgift per GT.

3.0

Taxa för fiskeskepp

3.1

Med fiskeskepp avses registrerade fiskeskepp och fartyg som används
yrkesmässigt till fiske. Ett fiskeskepp är minst 12 meter långt och minst 4
meter brett.

0.00 kr

0,15 kr

Övriga fiskefartyg jämställs med fritidsbåtar eller fiskebåtar.
3.2
3.3

Första gången under dygnet fiskeskeppet ankommer hamnen avgift och
för varje påbörjat dygn.
Efter mer än 7 dygn i hamnen förnyas avgiften för varje påbörjad dygn.

300 kr

3.4

I hamnavgiften ingår obligatorisk mottagning av fartygsavfall.

3.5

Årsavgift för fiskeskepp hemmahörande i hamnen per bruttoregisterton
(GT).

4.0

Taxa för fritidsbåtar

4.1

Fritidsbåtar hänvisas till båtföreningar och båtklubbar. Tillfällig plats kan
anvisas av hamnmyndigheten av speciella skäl. El, vatten samt
renhållning erbjuds inte.

4.2

För tillfällig plats, båt med längd 0-12 meter

160 kr/dygn

4.3

För tillfällig plats, båt med längd 12-17 meter

200 kr/dygn

4.4

Årsavgift för fiskebåtar under 12 meter hemmahörande i Glommens hamn
per påbörjad meter.

225 kr/meter

5.0

Kortavgift el i Glommens hamn

5.1

Kortavgift Tally Card el system

350 kr

80 kr

240 kr/st
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