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1 VILLKOR FÖR TAXAN
Avgifter och fakturering
§1

Hamnavgift för fartyg beräknas i kronor (SEK) per enhet av bruttodräktigheten (GT/Gross
Tonnage), enligt 1969‐års skeppsmätningskonvention. Då ett fartyg första gången anlöper
Gävle hamn, eller om fartyget blivit ombyggt sedan senaste anlöpet, ska giltigt mätbrev enligt
1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud.

§2

Gävle Hamn AB förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen.

§3

De angivna priserna nedan är angivna i SEK och gäller för helt anlöp, dvs för ankomst och
avgång till och från hamnområde.

§4

Fakturerat belopp ska vara Gävle Hamn AB tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Gävle Hamn AB
tillhanda senast på förfallodagen.

§5

Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för vissa
fartygstyper, gäller dessa bestämmelser.

Miljörabatter
§6

Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med
bestämmelserna för ESI (www.environmentalshipindex.org) alternativt CSI
(www.cleanshippingindex.com). Meddelande om registrering och uppfyllande av godkänd nivå
skall lämnas till Gävle Hamn AB, Port Authority, Trafikavdelningen, i samband med anmälan av
fartygs anlöp.

Sludge och fast fartygsavfall med mera
§7

Ej avbeställd avlämning faktureras.

§8

En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Gävle Hamn AB, eller dess entreprenör,
åsamkas om:
”Anmälan om avlämning av avfall från fartyg” inte gjorts i tid enligt svensk lag och Gävle
Hamn ABs föreskrifter, eller avsevärt avviker från verklig avstämning.
Avfallet/sludgen innehåller främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter.
Avfallet ej härrör från fartygets normala drift.
Fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta
med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser.
Avlämning inte sker på avtalad tid.
Fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämning av sludge.
Pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m3 per timme.

•
•
•
•
•
•
•

Tolkningstvist
§9

Vid eventuell tolkningstvist av hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. Tvist i
anledning av Hamntaxan ska avgöras vid Gävle Tingsrätt.

Revidering av hamntaxan
§10

Gävle Hamn AB förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året.
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2 HAMNAVGIFTER FÖR FARTYG
Hamnavgift för fartyg debiteras, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn.

2.1 Normaltaxa per fartygstyp
Break bulk (LoLo‐fartyg)
Containerfartyg
Tankfartyg 0‐15 000 GT
Tankfartyg 15 001‐20 000 GT
Tankfartyg > 20 001 GT
RoRo‐fartyg, kpl 15, 1‐2 anlöp/vecka
RoRo‐fartyg, kpl 15, > 2 anlöp/vecka

SEK 3,90/GT
SEK 2,46/GT
SEK 3,90/GT
SEK 4,20/GT
SEK 4,60/GT
SEK 1,50/GT
SEK 1,30/GT

Istillägg 1 december till 30 april

+100 % (enligt ovanstående taxa)

2.2 Fartyg till Karskärs kajer
Alla fartygstyper

SEK 3,50/GT

Istillägg 1 december till 30 april

+100 % (enligt ovanstående taxa)

2.3 Liggetidsavgift
Per påbörjad meter av LOA och dygn

SEK 50/METER

Liggetidsavgift debiteras för fartyg som:
‐ angör hamnen tidigare än vad som normalt erfordras för start av lossning/lastning
‐ efter avslutad lossning eller lastning, kvarligger längre tid än vad som erfordras för
sjöklargöring och övriga rutinförberedelser.

2.4 Undantag från fartygsavgift
Fartyg som tillhör svenska staten, bogseringsfartyg 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.
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3 MILJÖRABATTER
Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som ”gröna” enligt CSI erhåller 10 %
rabatt på fartygsavgiften baserat på GT.
Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 % rabatt på fartygsavgiften baserat på GT.

4 AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL
4.1 Sludge, oljehaltigt länsvatten och fast avfall
Gävle Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg (miljötillägg) i enlighet med
svensk lagstiftning och EU‐direktiv 2000/59/EG. Avgiften skall täcka kostnaden för normala
avfallsmängder (sludge och oljehaltigt länsvatten samt fast avfall). Gävle Hamn AB äger rätt att
därutöver debitera särskilt för merkostnader utöver det normala.
Normaltaxa

SEK 0,54/GT

Fartyg till Karskärs kajer

SEK 0,36/GT

Kemikalietankfartyg

SEK 0,92/GT

Containerfartyg

SEK 0,10/GT

4.2 Skrubberavfall
För skrubberavfall som lämnas i hamnen debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ
avgift.
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5 VARUHAMNSAVGIFT
5.1 Varuhamnsavgift per godsslag
Varuhamnsavgift (VHA) debiteras med nedan angivna belopp för varor som hanteras på kaj 1 och 27
samt utanför Yilport Gävle – (Baltic Sea Gateway’s och Gävle Containerterminals) koncessions‐
områden i Gävle hamn. VHA debiteras även för gods som inte går över kaj.
Debitering sker endast en gång, antingen då varan ankommer eller då den avgår. Varuhamnsanmälan
skall inkomma senast 5 arbetsdagar efter att godset har lossats/lastas färdigt.
Avgift beräknas i kronor (SEK) per närmaste ton (metriska ton (MT)).
Diesel, fotogen, eldningsoljor, tallolja

SEK 14,17/MT

Bensin, etanol

SEK 20,23 /MT

Natriumhydroxid

SEK 10,66 /MT

Svavelsyra

SEK 11,23 /MT

Smörjoljor

SEK 20,23 /MT

Slurry

SEK 7,93 /MT

Div. kemiska produkter

SEK 12,69 /MT

Spillolja, ej pumpad i ledning

SEK 8,63 /MT

Övriga godsslag offereras på förfrågan.

5.2 Undantag från varuhamnsavgift
Befriade från avgift är förnödenhets‐ och proviantartiklar för fartygets eget behov.
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6 SPÅRAVGIFT JÄRNVÄG
Pris per vagn som ankommer eller avgår med last

SEK 100/VAGN

Tilldelad ad‐hoch kapacitet per växlingstillfälle

2000 SEK/växling

7 BILVÅG
Vågarna är elektroniska fordonsvågar. De är obemannade men öppna dygnet runt.
Kontakta Gävle Hamn AB 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
Pris per vägning (en in –och en utvägning)

SEK 100/vägning

Uppstartsavgift

2000 kr
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8 BOGSERBÅTSASSISTANS
Följande priser gäller för Gävle Hamns bogserbåtar.

8.1 Assistans till eller från kaj
Grizzly bogserbåt och uppdrag

SEK 1,56/GT

Järven bogserbåt och uppdrag

SEK 1,34/GT

8.2 Säkerhetsbåt genom Holmuddsrännan
Per bogserbåt och uppdrag

SEK 25 000/tillfälle

8.3 Väntetid
Per bogserbåt

SEK 8 000/timme

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

8.4 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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9 UPPLYSNINGAR OM HAMNTAXAN
lämnas i första hand av:
Gävle Hamn AB, Port Authority, Trafikavdelningen
Telefon:
E‐post:
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026 17 50 17
trafik@gavlehamn.se

