Vågan Havnevesen KF
Postboks 121, 8301 Svolvær
Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no
www.vaganhavn.no

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR
FARVANNSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER
I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG
SJØOMRÅDE
FOR 2020

Avgift, vederlag, gebyr og godtgjørelsesregulativet er bestemt ved forskrifter
gitt av Fiskeridepartementet i medhold av § 25 OG § 42 4. ledd i
Havne‐ og farvannsloven av 19. april 2009, i påvente av
utarbeidelse av nytt regulativ hjemlet i ny havne‐ og farvannslov vedtatt
21.06.19, gjeldende fra 01.01.20.
Regulativet gjelder fra 1. januar 2020
Vedtatt av Vågan Havnestyre 26. november 2019
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1.

GENERELLE BESTEMMELSER

1.1.

Formål.
Med hjemmel i ”Lov om havner og farvann” § 25 og § 42 – fjerde ledd, skal
anløpsavgift, gebyr, vederlag og godtgjørelse for tjenester sammen med øvrige
inntekter ved havnedriften gi dekning for utgifter til administrasjon, planlegging,
utbygging og drift av kommunens anlegg og havne‐relaterte innretninger.

1.2.

Avgifts‐ og vederlagsområder.
Forskriften gjelder for hele kommunens sjøområde. Farvannsavgift betales for
samtlige havner/steder i kommunen og gjelder for bruk av kommunens sjøområder.
Gjennomgangstrafikk er unntatt. Vederlag, gebyrer og betaling for tjenester er
knyttet til offentlig kaier og terminalanlegg. Havnevesenet kan inngå avtale med
private kaieiere om samarbeid m.h.t. havneoppsyn og oppkreving av avgifter,
vederlag og godtgjørelser.

1.3.

Fastsettelse av avgift, vederlag og gebyrsatser.
Satser for farvannsavgift, vederlag, gebyrer og havnetjenester inkludert
rabattordninger fastsettes av havnestyret. De fleste avgifter, vederlag, gebyrer og
tjenester skal tillegges merverdiavgift.

1.4.

Innkreving av farvannsavgift, vederlag, gebyrer etc.
Ved bruk av offentlige kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge
operatøren å kreve inn farvannsavgift, vederlag og godtgjørelser på vegne av Vågan
Havnevesen KF mot en avtalt godtgjørelse.
Faste brukere og leietakere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over
trafikk på vedkommende havneanlegg.

1.5.

Fast avtale om leie av kaianlegg og havneinnretninger.
Havnestyret kan i stedet for farvannsavgift og vederlag etter havnelovens § 25 og §
42 – fjerde ledd, inngå faste leieavtaler for hele eller deler av et kaianlegg eller areal
med tilhørende innretninger. Leien skal dekke de kostnader som henføres til
leieobjektet.

1.6.

Ettergivelse og nedsettelse av farvannsavgift og vederlag.
Havnestyret kan når særlige omstendigheter foreligger, og etter søknad, sette ned
eller ettergi avgifter og vederlag (unntatt 1.4 og 1.5).

1.7.

Varighet
Avgifts‐ og vederlagsforskriftene og endringer av disse trer i kraft fra 01.01.2020.

1.8.

Merverdiavgift.
Det skal beregnes merverdiavgift for alle avgifter, vederlag og tjenester, unntatt
utenlandske fartøyer eller avgifter/vederlag for fritidsbåter.

1.9.

Unnlatelse av å inngi anløpsmelding og forsøk på unndragelse av betalingsplikt
Ved gjentatte unnlatelser av å inngi anløpsmelding til havnevesenet, eller forsøk på
unndragelse av betalingsplikten, kan fartøy eller reder avkreves det dobbelte av
påløpt avgift for anløpet. Det kan også kreves forskuddbetaling i særlige tilfeller.
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1.10

Andre bestemmelser.
For farvannsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser fra fartøyer etter denne
forskrift, er rederen ansvarlig for betalingen. Et fartøy kan holdes tilbake inntil
skyldige havneregninger er betalt eller tilfredsstillende sikkerhet stilt.
Sjøfartsloven § 247 annet ledd gis tilsvarende anvendelse. Tollklarering skal nektes
når avgift/godtgjørelse ikke er betalt.
For vederlag, gebyrer og godtgjørelser ved vareforsendelse er mottaker
ansvarlig for inngående og avskiper for utgående forsendelser, jfr
sjøfartslovens § 251.Skyldig anløpsavgift av fartøy kan inndrives ved direkte
utpanting. Skyldig betaling av vederlag, gebyrer og tjenester m.v inndrives ved bruk
av vanlige privatrettslige rettsregler.
Ved forsinket betaling av anløpsavgift, vederlag, gebyrer eller godtgjørelser svares
morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.

1.11

Opplysningsplikt, jfr Havne‐ og farvannslovens § 5 og § 53.
Etter overnevnte lovparagrafer kan Vågan Havnevesen KF innhente opplysninger, fra
brukerne av havna, som måtte være relevant for en sikker og trygg forvaltning av
kommunens havner og sjøområde.

FORSKRIFTER
2. Forskrift om kommunal farvannsavgift for Vågan kommune
Fastsatt av Vågan havnestyre 26.11.2019 etter vedtekt for Vågan Havnevesen KF § 11,
annet ledd med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25 og forskrift 20.
desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift § 2,
første ledd.
oooOOOooo
§ 1 Avgiftsplikt
For å dekke kostnader hjemlet i Havne‐ og farvannsloven, skal fartøyer som anløper havner i
Vågan kommune betale farvannsavgift etter denne forskriften. Dette gjelder kostnader til
utøvelse av offentlig myndighet og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i
kommunens sjøområde.
Farvannsavgiften ilegges pr anløp. Ved flere anløp av samme skip i en eller flere havner i
kommunen i løpet av samme døgn(fra kl 0000 til kl. 2400), betales det avgift kun en gang.

§ 2 Unntak fra avgiftsplikt
Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:
a) Fartøy med største lengde under 15 meter
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b)
c)
d)
e)

Bergings‐ og isbryterfartøyer i forbindelse med berging eller isbryting
Orlogsfartøy, norske og utenlandske
Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand, og som ikke laster,
losser eller tar om bord passasjerer.

§ 3 Inndrivelse og ansvar for betaling av farvannsavgift
Rederen og agenten svarer solidarisk for betaling av farvannsavgift etter denne forskriften.
Skyldig farvannsavgift kan inndrives etter bestemmelsene i Lov av 4. april 2009 nr. 17 om
havner og farvann § 55.
§ 4 Avgiftsberegningen
farvannsavgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) slik denne er angitt i fartøyets
målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969, om måling av fartøyer.
Dersom fartøyets BT ikke fremgår av slikt målebrev fastsettes BT av Vågan Havnevesen KF
sin administrasjon, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.
§ 5 Avgiftssatsene
Regulativet for kommunal farvannsavgift i Vågan kommune finnes under kapittel 4.
§ 6 Rabattordninger for rutegående fartøyer
For rutegående passasjerfartøyer som hurtigrute, ferger og hurtigbåter gis det 15% rabatt.
§ 7 Bortfall og reduksjon av farvannsavgift
Dersom krav om farvannsavgift er åpenbart urimelig kan havnestyret, for det enkelte
tilfellet, bestemme at farvannsavgiften skal bortfalle eller reduseres.
§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

3. Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr for Vågan kommune, etter
lov om havner og farvann.
Fastsatt av Vågan havnestyre 26.11.2019 etter vedtekt for Vågan Havnevesen KF § 11,
annet ledd med hjemmel i Lov 17. april 2009 nr. 19 om
havner og farvann § 6 og § 8 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om
saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1.
oooOOOooo
§ 1 Saksbehandlingsgebyr
For behandling av søknad om tiltak etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §
27, første ledd skal det betales et saksbehandlingsgebyr til Vågan Havnevesen KF samtidig
med at søknaden innleveres. Ved avslag av søknad det er betalt saksbehandlingsgebyr for,
kan refusjon av betalt gebyr og eventuelle andre omkostninger ikke kreves.
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§ 2 Gebyrsatser
Søknader tiltaksklasse 1
Utlegg flytebrygger, fortøyningsbøyer mv
Søknader tiltaksklasse 2
Brygger, kaier, opplag av mindre fartøy mv
Søknader tiltaksklasse 3
Etablering av større flytebryggeanlegg/marinaer, molo, legging av
kabler/rør, opplag av større fartøy, dumping mv
Nødvendig befaring, gebyr i tillegg

Kr. 3.000,‐
Kr. 4.000,‐
Kr. 5.000,‐

Kr. 3.500,‐

§ 3 Unntak fra gebyrplikt
Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for ikke søknadspliktige tiltak etter HFL §27,
klagebehandling og forberedende klagebehandling etter denne forskrift.

§ 4 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2020.
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4.

Farvannsavgift

Fartøy som anløper eller har tilhold i havner innen kommunens sjøområde betaler avgifter
etter følgende satser:
Intervall

Generell avgiftssats

Cruise avgiftssats

For de første

300 BT

kr 0,47

kr 141,‐

kr 0,72

kr 216,‐

For de neste

300 BT

kr 0,43

kr 129,‐

kr 0,61

kr 183,‐

For de neste

600 BT

kr 0,38

kr 228,‐

kr 0,57

kr 342,‐

For de neste

800 BT

kr 0,24

kr 192,‐

kr 0,36

kr 288,‐

For den neste 1000 BT

kr 0,24

kr 240,‐

kr 0,33

kr 330,‐

For de neste 2000 BT

kr 0,19

kr 380,‐

kr 0,24

kr 480,‐

For de neste 5000 BT

Kr 0,15

kr 750,‐

kr 0,22

kr 1.100,‐

For de neste 10000 BT

K r0,145

kr 1.450,‐

kr 0,215

kr 2.150,‐

For de neste 10000 BT

Kr 0,145

kr 1.450,‐‐

kr 0,215

kr 2.150,‐

For alt over 30000 BT

kr 0,145

5.

kr 0,215

Særskilte avgifter for bruk av sjøområdet/havnene

Fraktefartøy mv
Slepebåter, fraktefartøy og andre flytende farkoster som ikke betaler anløpsavgift skal betale
vederlag for bruk av kommunens sjøområder, og ved oppankring i og utenfor kommunens
havner.
Fartøyetes størrelse
Fartøyer under 50 BT
Fartøyer over 50 BT
Sjøfly, vederlag landing

Pr. uke
Kr. 40
Kr. 60
Kr. 700,‐

Årsavgift
Kr. 1.200
Kr. 2.400

Fiskefartøy hjemmehørende i Vågan
Fiskefartøyer hjemmehørende i Vågan, og som ikke betaler anløpsavgift, betaler årsavgift
etter følgende satser:
Fartøy mellom 15 meter og 21 meter(49‐69 fot)
Fartøy mellom 21 meter og 28 meter(69‐92 fot)
Fartøy over 28 meter (92 fot)

Kr. 750,‐/år
Kr. 1.500,‐/ år
Kr. 2.000,‐/ år

Ligger fartøyene ved offentlig kai eller anlegg, betales i tillegg kai‐vederlag.
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6. Kaivederlag – bruk av kommunale kaier
Kaivederlag ilegges per anløp. Ved flere anløp av samme fartøy i en eller flere havner i
kommunen i løpet av samme døgn(fra kl. 0000‐2400), betales vederlag bare en gang.
Intervall
For de første 300 BT
For de neste 300 BT
For de neste 600 BT
For de neste 800 BT
For de neste 1000 Bt
For de neste 2000 BT
For de neste 5000 BT
For de neste 10000 BT
For de neste 10000 BT
For alt over 30000 BT

Generell vederlag sats
kr 0,90
kr 270,‐
kr 0,83
kr 249,‐
kr 0,73
kr 438,‐
kr 0,50
kr 400,‐
kr 0,46
kr 460,‐
kr 0,37
kr 740,‐
kr 0,28
kr 1.400,‐
kr 0,28
kr 2.800,‐
kr 0,28
kr 2.800,‐
kr 0,28

Cruise vederlag sats
kr 1,40
kr 420,‐
kr 1,29
kr 387,‐
kr 1,20
kr 720,‐
kr 0,85
kr 680,‐
kr 0,82
kr 820,‐
kr 0,66
kr 1.320,‐
kr 0,62
kr 3.100,‐
kr 0,62
kr 6.200,‐
kr 0,62
kr 6.200,‐
kr 0,62

Vederlaget ilegges per anløp. Ved flere anløp i løpet av samme døgn fra kl. 00:00 til kl. 24:00,
eller ved anløp av flere havner i kommunen i samme døgn, betales vederlag bare en gang.
Fiskefartøy :
Fiskefartøy som leier plass ved havnevesenets kaier, brygger eller fortøyningsanlegg, betaler
vederlag etter følgende satser:
Lengde
Inntil 11 meter
Inntil 15 meter
Over 15 meter

Pr. Døgn
kr 115‐
kr 135,‐
kr 145,‐

Pr. uke
Kr 650,‐
Kr 735,‐
Kr 795,‐

Pr. mnd
kr 2.600,‐
kr 2.950,‐
kr 3.375,‐

Pr. sesong. 3 måneder
Kr 5.200,‐
Kr 5.900,‐
Kr.6.375,‐

Fritidsfartøy:
Lengde
Inntil 13 meter
Inntil 20 meter
Over 20 meter

Pr. døgn uten strøm
Kr. 275,‐
Kr. 375,‐
Kr. 540,‐

Pr. døgn med strøm
Kr. 325,‐
Kr. 425,‐
Kr. 590,‐

Ved liggetid over 7 dager sammenhengende gis en rabatt på 20%. Vannfylling, renovasjon og
spilloljetømming er inkludert i kaivederlaget.
Lokal Charter/RIB:
Leie av fast liggeplass ved havnevesenets flytebrygger/kaier inngås i egen avtale og betales
etter pris/leiemeter samt et vederlag pr. passasjer på kr. 15,‐ per dag.
Cruise passasjeravgift:
Cruisefartøy for anker, som benytter tenderbrygge, betaler
passasjeravift pr. passasjer / dag
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Kr. 20,‐

7.

Varevederlag

Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker
Vareavgift for utgående varer påhviler varesender
Minsteavgift varevederlag: kr. 100,‐
Grunnsats per tonn:

Kr. 30,‐

Stykkgods, partilaster per tonn:

Kr. 20,‐

Fiskeprodukter
Trelast
Jern, stål aluminium
Frysevarer
Stein
Veisalt i sekk

Kr. 20,‐

Bulk, per tonn:
Sand, singel, sement, asfalt, grus, stein, oljeprodukter

Kr. 20,‐

Spesialgods per stykk:

Kr. 100,‐

Biler, campingvogner, båter mv
Container‐ varevederlag, per tonn:
40 fots container = 20 tonn
tilsvarende for større og mindre
Tomme containere, per døgn

Kr. 200,‐
Kr. 19,‐
Kr. 380,‐

Lagring utover 48 timer, per m2 / døgn

Kr. 5,‐

Kr. 60,‐

For større bulklaster på minst 3000 tonn, kan havneadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle
avtale rabatt på varevederlaget. Rabatt kan også gis lokale vareeiere som over året
sender/mottar bulk‐ og partilaster på minst 3000 tonn.
Ekspeditør, rederier og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen
havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde,
transport, avsendelse‐ eller bestemmelsessted, passasjertall m.v.
Varer eller gods må bare plasseres på steder havneoppsynet anviser. Varer som losses på
offentlige kaier og terminalområder kan ligge vederlagsfritt i 48 timer etter lossing. Varer
som ikke avhentes kan havnevesenet omplassere for mottakers regning og risiko.
Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på utearealer, kaier eller skur.

8. Vederlag for landverts transport
Kjøretøy som leverer/mottar gods fra kai/havneområde:
Vogntog/semi/tankbil
Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp
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Kr. 300,‐/døgn
Kr. 50,‐ /døgn pr.
buss

Kranbil og mobilkran som benytter havneområdet til heising
Parkering på havnevesenets område / parkeringsplasser

Kr. 250,‐/time, maks
kr. 1000,‐/døgn
60,‐/døgn

9. Gebyr for kostnadsdekning
Vakttjeneste ved ISPS‐anløp, pr. time/ansatt (50%/100%):

Kr. 600,‐

Fakturagebyr, pr stykk

Kr. 70,‐

10. Salg av varer og tjenester
Utleie:
Hjullaster, inkl sjåfør
Tilhenger
Gangvei, evt. tilkjøring kommer i tillegg

Kr.950,‐ / time
Kr. 300,‐ / døgn
Kr. 250,‐ / døgn

Leie arbeidskraft ved fortøyning/annet: min. 2 timer
Ordinær timesats:
Overtid 50%
Ovetid 100%
Kjøretillegg:

Kr. 600,‐ /time
Kr. 900,‐ / time
Kr. 1.200,‐/time
Kr. 4.30,‐ / km

Rutegående fartøy som rekvirerer fortøyning:
Hurtigruter og godsbåter, per fortøyning:
Hurtigbåter, per fortøyning:

Kr. 265,‐
Kr. 80,‐

Renovasjon / avfall:

Kr. 1.100,‐ / m3
Kr. 180 / sekk
Etter avtale

Matavfall, papir, restavfall, plastavfall
Spesialavfall (spillolje, batterier, maling, elektrisk etc
Vannfylling: per. M3 / minstesats
Oppkobling av vann, se priser timesats personell

Kr. 25,‐/m3 /250,‐
Kr. 600,‐

Strøm fra land
Oppkobling strøm, se priser timesats personell

Kr. 2,50,‐ /Kwh
Kr. 600,‐

Servicehus:
Dusj, 10 min.
Vaskemaskin
Tørketrommel

Kr. 50,‐
Kr. 50,‐
Kr. 50,‐
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