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1. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

- Formål. 
Med hjemmel i Havne- og farvannsloven skal farvannsavgift, gebyr, vederlag og 
godtgjørelse for tjenester sammen med øvrige inntekter ved havnedriften gi dekning 
for utgifter til forsvarlig havnedrift, herunder administrasjon, planlegging, utbygging 
og drift av kommunens havner og sjøområder. 

 
- Avgifts- og vederlagsområder. 

Forskrift om farvannsavgift er vedtatt av Kommunestyret 14.12.2020 og gjelder fra 
01.01.2021 for hele kommunens sjøområde. Farvannsavgift betales for samtlige 
havner 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 innkreving av avgifter, vederlag og godtgjørelser. 

 
- Fastsettelse av avgift, vederlag og gebyrsatser. 

Satser for farvannsavgift, vederlag, gebyrer og havnetjenester inkludert 
rabattordninger, fastsettes årlig gjennom vedtak i havnestyret. De fleste avgifter, 
vederlag, gebyrer og tjenester skal  tillegges merverdiavgift.  

 
- Innkreving av farvannsavgift, vederlag, gebyrer etc. 

Ved bruk av sjøområder samt offentlige kaier, arealer og innretninger, kan 
havnestyret pålegge operatører 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. 

 
- 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.  

 
- 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. 
 
For vederlag, gebyrer og godtgjørelser ved vareforsendelse, er mottaker ansvarlig for 
inngående og avskiper for utgående forsendelser. Skyldig farvannsavgift fra 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 farvannsavgift, vederlag, gebyrer eller godtgjørelser svares 
morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. 

 
- Opplysningsplikt, jfr Havne- og farvannsloven 

Vågan Havnevesen KF kan ved behov innhente opplysninger om brukerne av havna, 
som måtte være relevant for å fremme en sikker og trygg forvaltning og drift av 
kommunens havner og sjøområde. 
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2. Forskrift om kommunal farvannsavgift for Vågan kommune  
 

Hjemmel:  
Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- 
og farvannsloven) (HFL) § 36 og forskrift 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes 
beregning og innkreving av farvannsavgift.  
 
§ 1. Virkeområde  
Forskriften gjelder beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøyer som anløper havn 
og innretninger for drift av akvakulturanlegg i sjøområdet til Vågan kommune. Fartøy, havn 
og kommunens sjøområde er definert i § 3 i havne- og farvannsloven.  
 
§ 2. Avgiftsplikt  
Fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i Vågan kommunes 
sjøområde skal betale farvannsavgift til kommunen. Avgiften skal ilegges pr. anløp. Med et 
anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp i løpet av samme kalenderdøgn ilegges 
avgift kun en gang.  
 
Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:  

• Fartøy med største lengde under 15 meter.  
• Isbryterfartøy i forbindelse ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- 
og farvannsloven § 6 
• Norske og utenlandske orlogsfartøy  
• Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet  
• Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i 
forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard  
• bergingsfartøy i forbindelse med berging  
• fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke 
laster, losser eller tar om bord passasjerer  

 
Fører av fartøy som anløper havn skal gi kommunen tilstrekkelige opplysninger til at 
kommunen kan beregne og fakturere farvannsavgift. Denne opplysningsplikten er hjemlet i § 
5 i forskrift av 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og innkreving av 
farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).  
 
§ 3. Kostnader som inngår i farvannsavgiften  
Farvannsavgiften er beregnet etter selvkost i henhold til selvkostforskriften. 
Farvannsavgiften skal dekke Vågan havnevesen KF sine kostnader etter bestemmelsene i 
havne- og farvannslovens § 36 andre ledd.  
 
§ 4. Beregning av farvannsavgift  
Farvannsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er 
angitt i det internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om 2 
måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes 
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denne av Vågan havnevesen KF basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Satsene for 
farvannsavgiften fastsettes årlig basert på forkalkylen som blant annet tar hensyn til 
fondssituasjonen, forventet kostnadsnivå og forventet trafikk. Avgiftssatsene publiseres årlig 
i Vågan havnevesen KF sitt prisregulativ.  
 
§ 5. Rabatt  
Rutegående passasjerskip innvilges 15 % rabatt på farvannsavgift, forutsatt at det foreligger 
en seilingsplan for en tidsperiode på minst 12 måneder med minimum 10 anløp.  
 
Miljøtiltak – ESI Fartøy som er registrert med en ESI-index (Environmental Ship Index) fra 
WPCI (World Port Climate Initiative) innvilges en rabatt i farvannsavgiften på 25 % dersom 
ESI-index er 50 poeng eller høyere. Rabatten gis innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, 
og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatter kan ikke kombineres, men 
gunstigste rabattordning skal velges.  
 
§ 6. Betalingsplikt  
Redere og agenter svarer solidarisk for farvannsavgiften jf. havne- og farvannsloven § 40 
første ledd. Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling 
farvannsavgift blir det krevd forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om 
renter ved forsinket betaling m.m. Krav som Vågan havnevesen KF har mot reder har 
panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten 
(sjøloven).  
 
§ 7. Klage  
Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. 
februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er 
klageinstans for vedtak fattet av Vågan havnevesen KF. Klagen sendes Vågan havnevesen KF.  
 
§ 8. Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 01.01.2021 
 
 
3.  Saksbehandlingsgebyr 
For behandling av søknader om tiltak etter Havne- og farvannslovens § 14 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.   
 
§ 2  Gebyrsatser 
Søknader tiltaksklasse 1 
Utlegg flytebrygger, fortøyningsbøyer mv 

Kr. 3.000,- 

Søknader tiltaksklasse 2 
Brygger, kaier, opplag av mindre fartøy mv 

Kr. 4.000,- 

Søknader tiltaksklasse 3 
Etablering av større flytebryggeanlegg/marinaer, molo, legging av 
kabler/rør, opplag av større fartøy, dumping mv 

Kr. 5.000,- 

Nødvendig befaring, gebyr i tillegg Kr. 3.500,- 
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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 0,50          kr   150,- kr 0,76           kr    222,- 

For de neste      300 BT kr 0,47          kr   141,- kr 0,64           kr    189,- 

For de neste      600 BT kr 0,41          kr   246,- kr 0,60           kr    354,- 

For de neste      800 BT kr 0,27          kr   216,- kr 0,39           kr    304,- 

For den neste  1000 BT kr 0,27          kr   270,- kr 0,36           kr    350,- 

For de neste    2000  BT kr 0,22          kr   440,- kr 0,26           kr    500,- 

For de neste    5000 BT Kr 0,17          kr   850,- kr 0,26           kr 1.250,- 

For de neste  10000 BT K r0,16         kr 1.600,- kr 0,22           kr 2.200,- 

For de neste  10000 BT Kr 0,16         kr 1.600,- kr 0,22           kr 2.200,- 

For alt over    30000 BT kr 0,16 kr 0,22 

 

 
5. Særskilte avgifter for bruk av sjøområdet/havnene 
 
Fraktefartøy mv 
Slepebåter, fraktefartøy og andre flytende farkoster som ikke betaler farvannsavgift skal 
betale vederlag for bruk av kommunens sjøområder, og ved oppankring i og utenfor  
kommunens havner. 
 
Fartøyetes størrelse          Pr. uke           Årsavgift 
Fartøyer under  50 BT Kr.    40  Kr. 1.200 
Fartøyer over    50 BT  Kr.    60  Kr. 2.400 
Sjøfly, vederlag landing Kr. 700,-   
 
 
Fiskefartøy hjemmehørende i Vågan 
Fiskefartøyer hjemmehørende i Vågan, og som ikke betaler farvannsavgift, betaler årsavgift 
etter følgende satser: 
 
Fartøy mellom 15 meter og 21 meter(49-69 fot) Kr. 750,-/år 
Fartøy mellom 21 meter og 28 meter(69-92 fot) Kr. 1.500,-/ år 
Fartøy over 28 meter (92 fot) Kr. 2.000,-/ år 
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Ligger fartøyene ved offentlig kai eller anlegg, betales i tillegg kai-vederlag. 
 
 
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  Generell vederlag sats Cruise vederlag sats 
For de første     300 BT kr 0,94             kr    282,- kr 1,47          kr    441,- 
For de neste      300 BT kr 0,87             kr    261,- kr 1,37          kr    411,- 
For de neste      600 BT kr 0,77             kr    462,-  kr 1,25          kr    750- 
For de neste      800 BT kr 0,53             kr    424,- kr 0,92          kr    736,- 
For de neste    1000 Bt kr 0,49             kr    490,- kr 0,87          kr    870,- 
For de neste    2000 BT kr 0,40             kr    800,-  kr 0,70          kr 1.400,- 
For de neste    5000 BT kr 0,31            kr 1.550,- kr 0,66          kr 3.300,- 
For de neste  10000 BT kr 0,31            kr 3.100,- kr 0,66          kr 6.600,- 
For de neste  10000 BT kr 0,31            kr 3.100,- kr 0,66          kr 6.600,- 
For alt over    30000 BT kr 0,30 kr 0,66 
 
 
Fiskefartøy : 
 
Fiskefartøy som leier plass ved havnevesenets kaier, brygger eller fortøyningsanlegg, betaler  
vederlag etter følgende satser: 

 
Lengde Pr. Døgn Pr. uke Pr. mnd Pr. sesong. 3 måneder 
Inntil 11 meter kr  120,- Kr 680,- kr 2.720,- Kr 5.440,- 
Inntil 15 meter kr  140,- Kr 765,- kr 3.075,- Kr 6.150,- 
Over 15 meter kr  150,- Kr 825,- kr 3.540,- Kr.6.650,- 

         
      
Fritidsfartøy: 
 
Lengde Pr. døgn uten strøm Pr. døgn med strøm Inntil 3 timer 
Inntil 13 meter Kr. 290,- Kr. 340,- Kr. 100,- 
Inntil 20 meter Kr. 390,- Kr. 450,- Kr. 150,- 
Over 20 meter Kr. 565,- Kr. 630,- Kr. 200,- 
 
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 

Kr. 20,- 
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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: 
 
Fiskeprodukter 
Trelast 
Jern, stål aluminium 
Frysevarer 
Stein 
Veisalt i sekk 
 

Kr. 20,- 
 
 
Kr. 20,- 

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

 
Kr. 20,- 

Spesialgods per stykk: 
 
Biler, campingvogner, båter mv 

Kr. 100,- 
 
Kr. 200,- 

Container- varevederlag, per tonn: 
40 fots container = 20 tonn   
tilsvarende for større og mindre 
Tomme containere, per døgn  
 
Lagring utover 48 timer, per m2 / døgn 

Kr. 21,- 
Kr. 380,- 
 
Kr. 60,- 
 
Kr. 5,- 

 
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 
 

 
Kr. 300,-/døgn 

Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp Kr. 50,- /døgn pr. 
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 buss 
Kranbil og mobilkran som benytter havneområdet til heising  
 

Kr. 250,-/time, maks 
kr. 1000,-/døgn 

Parkering på havnevesenets område / parkeringsplasser 
 

100,-/døgn 

 
 
9. Gebyr for kostnadsdekning 
 
  
Vakttjeneste ved ISPS-anløp, pr. time/ansatt:  
 

Kr. 600,- 

Fakturagebyr, pr stykk Kr. 70,- 
 
 
10. Salg av varer og tjenester 
 
Utleie: 
Hjullaster, inkl sjåfør 
Tilhenger 
Gangvei, evt. tilkjøring kommer i tillegg 
Båt uten fører/ med fører 

 
Kr.1.100,- / time 
Kr. 300,- / døgn 
Kr. 250,- / døgn 
Kr. 500,-/1.100,-/time 

  
Leie arbeidskraft ved fortøyning/annet: min. 2 timer 
08.00-16.00: 
16.00-00.00: 
00.00-08.00: 
Kjøretillegg: 
 

 
Kr. 600,- /time 
Kr. 900,- / time 
Kr. 1.200,-/time 
Kr. 4.50,- / km 

Rutegående fartøy som rekvirerer fortøyning: 
Hurtigbåt, NEX, per fortøyning: 

Kr. 265,- 
Kr. 80,- 

 
Renovasjon / avfall: 
 
Matavfall, papir, restavfall, plastavfall  
 
Spesialavfall (spillolje, batterier, maling, elektrisk etc 
 

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

Vannfylling: per. M3 / minstesats 
Oppkobling av vann, se priser timesats personell 
 

Kr. 25,-/m3 /250,- 
Kr. 600,-/900,-/1.200,- 
 

Strøm fra land  
Oppkobling strøm, se priser timesats personell 
 

Kr. 2,50,- /Kwh 
Kr. 600,-/900,-/1200,- 

Servicehus: 
Dusj, 10 min. 
Vaskemaskin 
Tørketrommel 

 
Kr. 50,- 
Kr. 50,- 
Kr. 50,- 

 
 
 




