PRISREGULATIV FOR
HOLMESTRAND HAVN

Holmestrand Kommune

Innholdsfortegnelse
GENERELLE BESTEMMELSER ............................................................................................................... 2
KAIVEDERLAG ...................................................................................................................................... 2
VAREVEDERLAG ................................................................................................................................... 3
PASSASJERVEDERLAG .......................................................................................................................... 3
LAGRINGSVEDERLAG ........................................................................................................................... 3
ISPS GEBYR........................................................................................................................................... 4
GEBYR FOR HENSETTING AV VOGNER ................................................................................................ 4
TAKSTER FOR LEVERING AV VANN ...................................................................................................... 4
UTLEIE AV AREAL ................................................................................................................................. 4
KONTROLLGEBYR ................................................................................................................................. 4
VEDERLAG FOR ISTJENESTEN .............................................................................................................. 5

GENERELLE BESTEMMELSER
Holmestrand havn har ikke innkreving av anløpsavgift. Havnen tar kun betalt med vederlag og
gebyrer.
Holmestrand havn inngår avtaler med et selskap for bruk av havnefasiliteter. Dette selskapet er
ansvarlig for å innkreve alle vederlag og gebyrer som gjelder den aktuelle avtalen.
FAST LEIE AV KOMMUNALE KAIANLEGG OG ELLER ANDRE HAVNEINNRETNINGER.
Havnestyret kan, heller enn å benytte avgifter hjemlet i havne og farvannslovens § 23, inngå faste
avtaler for leie av kommunale kaier og eller andre kai innretninger.
Leiebeløpet skal dekke de kostnader som kan henføres til leieobjektet og bruken av dette.

RABATTER, SPESIELLE FORHOLD OG SÆRSKILTE AVTALER
Skip i fast rute innvilges inntil 30 % rabatt på oppgitte priser
Havneadministrasjonen godkjenner ruteplan som grunnlag for å innrømme rabatt.
Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller, gitt foretningsmessige forhold og hensyn,
samferdselsmessige hensyn eller andre spesiell forhold innvilge ordninger for rabatterte priser for bruk
av kaier, fergeleier og havneinnretninger.

KAIVEDERLAG
Kaivederlaget er fartøyets betaling for bruken av kaier som eies eller forvaltes av Holmestrand
havnevesen.
Kaivederlaget beregnes på bakgrunn av skipets lengde (i meter) per døgn liggetid til kai.
Satsen er Kr 22,- /meter pr døgn.
Minste avgiftsbeløp er kr. 200,- pr. påbegynt døgn.

Kaivederlaget svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det
går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaivederlag
for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra havnevesenet må forhale fra kaien for å gi plass for
annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget
ved kaien.
Fritatt for kaivederlag:
− Orlogsfartøyer, såvel norske som utenlandske.
− Kystverkets skip er inntil videre fritatt, som dekning av de tjenester Kystverket p.t. utfører, men som
etter lov om havner og farvann tilligger kommunen og havnevesenet.

VAREVEDERLAG
Varevederlag er betaling for varens bruk av kaier, arealer og innretninger knyttet til disse.
Varevederlag beregnes enten på bakgrunn av varenes vekt (i tonn) eller per lasteenhet, for alle varer
som fraktes med skip over Holmestrand havns kaier.

Vederlaget dekker lagring av varer på havnevesenets arealer inntil 48 timer etter lossing eller lasting.
Priser for ferjegods eks mva
Varebeskrivelse

Kr

Enhet

80

Pr kjøretøy

Kr

Enhet

Korn

9,00

Pr tonn

Fast mineralsk brensel: Kull, koks, sinders, ved

9,00

Pr tonn

Kjemiske produkter

7,00

Pr tonn

Ikke-jernholdige mineraler og avfall:

9,00

Pr tonn

Stål, aluminium og andre metaller

9,00

Pr tonn

Murstein, kalkstein, skifer, klorkalsium (veisalt),
gips

9,00

Pr tonn

Jord, sand, stein, singel, pukkstein, asfalt

9,00

Pr tonn

Containere, brakker etc

150

Pr stk

Lastebiler, tankbiler tilhengere

Priser, øvrige varer
Varebeskrivelse

Alle priser er eks mva

PASSASJERVEDERLAG
Passasjervederlag beregnes per passasjer. Pris pr passasjer er kr 2,50

LAGRINGSVEDERLAG
For varer inkl. last i containere og/eller utstyr av diverse art som blir tilført havnevesenets arealer fra
sjø eller land, og som blir liggende utover 48 timer etter endt lossing eller lasting, skal det betales
gebyr til havnekassen pr. påbegynt døgn etter følgende takster:
På åpent areal ............................... kr 4 pr. m2 pr døgn
Der hvor arealet er ukjent, legges bruttovekten til grunn for beregningen etter følgende takster:

På åpent areal............................... kr 4 pr. tonn pr. døgn
Alle priser ovenfor er eksklusiv merverdiavgift.

ISPS GEBYR
Fartøyer som er underlagt ”forskrift av 2007-07-02 nr 825 om sikring av havner og havneterminaler
mot terrorhandlinger” skal betale et gebyr på kr 250 pr døgn.

GEBYR FOR HENSETTING AV VOGNER
Biler, tilhengervogner og annet rullende materiell m.v. kan bare hensettes på havnevesenets
områder etter tillatelse av havnevesenet.
Det betales et vederlag på kr 45 pr vognenhet pr døgn og kr 90 pr trailer pr døgn
Alle priser ovenfor er eksklusiv merverdiavgift.

TAKSTER FOR LEVERING AV VANN
1. Vannlevering til fartøyer m.v. skjer i tidsrommet kl. 0800 – 1500
på hverdager kr 21 pr. tonn/m³
2. Minstesats ved levering av inntil 15 tonn/m³ kr 315
Utenfor ordinær arbeidstid påløper overtidstillegg
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

UTLEIE AV AREAL
Leie av arealer på Havnevesenet sitt område på Hakan er kr 40 pr. m2 pr. mnd.
Leie av torgplass langs Havnegaten er kr 60 pr døgn.
Sommerleie (1.mai til 31. august) er kr 500
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift

KONTROLLGEBYR
Vederlag for ulovlig parkering og hensetting på havnevesenets områder/kaier og manglende
innrapportering.
1. Biler, tilhengervogner og annet rullende materiell m.v. kan bare hensettes på
havnevesenets områder etter tillatelse av havnevesenet.
2. Ulovlig parkering av biler og hensetting av materiell på havnevesenets område ut over den tid
som trenges til lasting/lossing, eventuelt oppstilling til ferjeavgang, ilegges et gebyr på kr 500
pr. døgn.
3. Tomcontainere, tilhengere og vogntog som hensettes på ikke utleid havneareal ilegges et gebyr
etter følgende satser:
Tomcontainere .............................................kr 300 pr. TEU pr. døgn
Tilhengere og vogntog.........................…….. " 500 pr. enhet pr. døgn

VEDERLAG FOR ISTJENESTEN
Til dekning av kostnadene med isbryting ilegges alle fartøyer som trafikkerer havnen i tidsrommet 1.
desember og 31. mars et isvederlag tilsvarende 10 % av totale øvrige påløpte vederlag.

