Taxa Gävle Hamn AB
Gäller från 1 januari 2016 och tills vidare

1. Fartygsavgifter

1.4 Undantag från fartygsavgift

Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper
Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor (SEK) per enhet av bruttodräktigheten
(GT), enligt 1969‐års skeppsmätningskonvention.

Fartyg som tillhör svenska staten, bogserfartyg som bogserar avgiftspliktig pråm samt
fartyg som gör nödanlöp är befriade från fartygsavgifter. För statliga fartyg samt
bogserbåtar är tidsgränsen ett dygn. För nödanlöp är tidsgränsen tre dygn. Därefter
debiteras full fartygsavgift. Liggetidsavgift debiteras efter ytterligare tre dygn.

1.1 Normaltaxa

SEK 3,78 /GT

Istillägg 1 december till 30 april +100 %

1.2 Fartyg till Karskärs kajer

SEK 3,44 /GT

Istillägg 1 december till 30 april +100 %

1.3 Liggetidsavgift

SEK 50 /METER

Debiteras för fartyg som, efter avslutad lossning eller lastning, kvarligger längre tid
än vad som erfordras för sjöklargöring och övriga rutinförberedelser. Beräknas per
påbörjad meter av LOA och dygn.

2. Miljötillägg
Debiteras för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU‐
direktiv. Avgiften skall täcka kostnaden för normala avfallsmängder. Gävle Hamn AB äger
rätt att därutöver debitera särskilt för merkostnader utöver det normala.
Istillägg beräknas ej på miljötillägget.

2.1 Normaltaxa

SEK 0,48 /GT

2.2 Fartyg till Karskärs kajer

SEK 0,26 /GT

2.3 Kemikalietankfartyg

SEK 0,92 /GT

För skrubberavfall som lämnas i hamnen debiteras den faktiska kostnaden.
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3. Varuhamnavgift

4. Spåravgift järnväg

Debiteras med nedan angivna belopp för varor som hanteras på kaj 1 och 27 samt
utanför Baltic Sea Gateway’s och Gävle Containerterminals koncessionsområden i Gävle
hamn. Debitering sker endast en gång, antingen då varan ankommer eller då den avgår.
Gäller även gods som ej går över kaj. Avgift beräknas i kronor (SEK) per närmaste ton
eller kbm.

5. Bilvåg

Diesel, fotogen, eldningsoljor, tallolja
Bensin, etanol
Natriumhydroxid
Smörjoljor
Slurry
Div kemiska produkter
Spillolja, ej pumpad i ledning

SEK 13,76 /MT
SEK 19,64 /MT
SEK 13,66 /MT
SEK 19,64 /MT
SEK 11,73 /MT
SEK 12,32 /MT
SEK 8,38 /MT

SEK 80 /VAGN

Vågarna är elektroniska fordonsvågar. De är obemannade men öppna dygnet runt.
Kontakta kundcenter för åtkomst till vågen manuellt eller för elektronisk våginformation.
Kalibrering sker årligen enligt normerna i OIML klass III. Kapacitet 70 MT, max
fordonslängd 24 meter, felmarginal +/‐ 15 kg
Antal vägningar per år
0‐500
501‐1000
1001‐1750
1751‐2500
Över 2500

Övriga godsslag offereras på förfrågan.

3.1 Undantag från varuhamnavgift
Befriade från avgift är förnödenhets‐ och proviantartiklar för fartygets eget behov.
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Pris per vägning
SEK 50
SEK 35
SEK 30
SEK 25
SEK 20

6. Bogserbåtsassistans
Följande priser gäller för Gävle Hamns bogserbåtar.

6.1 Assistans till eller från kaj
Gäller Grizzly bogserbåt och assistanstillfälle.
Gäller Järven bogserbåt och assistanstillfälle.

SEK 1,51 /GT
SEK 1,3 /GT

6.2 Eskort genom Holmuddsrännan

SEK 20 000 /tillfälle

6.3 Väntetid

SEK 5 000 /h

Upplysningar om taxan lämnas i första hand av
Gävle Hamn AB, Port Authority, Trafikavdelningen
Telefon: +46 26 17 50 17
E‐post trafik@gavlehamn.se

Väntetid debiteras för varje påbörjad halvtimme oavsett om den sker vid bogserbåtens
kajplats, på redd eller vid fartyget.

6.4 Villkor bogseringstjänster
Beställningstid för bogserbåt är minimum 5 timmar innan fartygsankomst.
Beställningstid för andra bogserbåt är minimum 24 timmar innan fartygsankomst.
Avbeställning av bogserbåt efter avgång från kaj debiteras med 70 % av taxan.
Avbeställning eller ändring av order för båt två debiteras med 20 % av taxan.
Alla uppdrag sker på Scandinavian Tugowners standardvillkor av år 1985.
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