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1. Vederlag og gebyrer 

1.1 Kaivederlag 

For bruk av offentlig kai svarer fartøyet kai vederlag etter gjeldende satser pr. BT. Vederlaget 

svares per døgn, og fartøyets liggetid regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss. 

 

Følgende satser gjelder pr. anløp: 

Kaivederlag 

BT-intervall Beløp eks. mva 

Fra Til Fra I intervall Akkumulert 

1 300  kr      0,95   kr       284   kr          284  

301 600  kr      0,91   kr       273   kr          557  

601 1200  kr      0,78   kr       466   kr       1 023  

1201 2000  kr      0,72   kr       570   kr       1 593  

2001 3000  kr      0,55   kr       553   kr       2 146  

3001 4000  kr      0,33   kr       330   kr       2 476  

4001 over   kr      0,29      

Minstesats kaivederlag pr. påbegynt døgn  kr          200  

 

Fartøy som fortøyer langs siden av et annet fartøy som ligger ved kai, skal betale kaivederlag 

som om skipet var fortøyd ved kai 

1.2 Varevederlag 

Ved lasting og lossing av varer over offentlige kaier i Balsfjord kommune, betales varevederlag 

etter gjeldende satser.  I varevederlaget inngår også lagring av varer på anvist kommunalt areal 

i inntil 48 timer etter lossing eller før lasting er påbegynt. 

 

Som beregningsgrunnlag for varevederlaget regnes varens vekt i metriske tonn. For volumgods 

regnes 2 m3 som minimum 1 tonn. 

Som dokumentasjon kan Balsfjord Havn kreve å få overlevert fraktbrev, manifest o.l. som viser 

lastet/losset vekt/volum og varetype. 

 

Følgende satser gjelder for varevederlag: 

Varevederlag 
Beløp      

eks. mva 

Bulk, Stykkgods og Container pr. tonn 

Grus, stein, asfalt, skrapmet., salt i storsekk, telast ( 1m³=0,5 tonn) m.v    kr    13,50  

Oljeprosdukter   kr    13,50  

Fiskefòr.  kr    13,50  

Dyrefòr.   kr    13,50  

Container under 20 fot:   kr  150,00  

Container over 20 fot.   kr  250,00  

Arbeidsbrakker, motro/seilbåter, biler/campingvogner m.v.: pris på forespørsel   

Kvantumsrabatt   

0-10 000 tonn 0 % 

10 001 - 20 000 tonn 15 % 

20 001 - 30 000 tonn 25 % 

30 001 tonn og over  35 % 
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1.3 Lagringsvederlag 

Ved lagring av varer på offentlige kaier eller bakarealer, etter anvisning fra Balsfjord Havn, 

betaler varemottaker kr.10,00 pr. m2 pr. døgn. Dersom varer lagres uten forutgående anvisning 

fra havnen, faktureres vareeier med kr. 20,00 pr. m2 pr. døgn.  

 

Balsfjord Havn er uten ansvar for varer som er lagret på kommunens kaier eller bakarealer. 

Varer som lagres på disse arealene uten samtykke fra Balsfjord Havn, eller ikke blir fjernet 

innen avtalt tid, kan fjernes av Balsfjord Havn og lagres for vareeiers regning. 

1.4 Avfall 

Fartøyer som anløper havner i Balsfjord kommune, og som ikke har avtale om avfallslevering 

i andre havner, skal betale pr. døgn eller påbegynt døgn, etter gjeldende satser: 

 

Renovasjon  
Beløp    

eks. mva 

Fartøy under 1 500 BT   kr       300  

Fartøy over 1 500 BT   kr       400  

 

Fartøyer som ønsker å levere oljeholdig avfall eller annet spesialavfall, skal varsle Balsfjord 

Havn minst 48 timer før ankomst, angi leveringsbehov og avtale levering. I slike tilfeller skal 

fartøyet dekke de faktiske kostnader forbundet med leveringen. 

1.5 ISPS-sikkerhetsgebyr 

ISPS-sikkerhetsgebyr skal bidra til å dekke kostnader knyttet til investeringer og drift av 

sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havnen.    

Fartøy som anløper en offentlig ISPS-godkjent havneterminal skal betale ISPS-

sikkerhetsgebyr.   

 

Bergneset kai er ISPS-godkjent havneterminal. ISPS-sikkerhetsgebyr for anløp av kai på 

Bergneset gjelder for alle fartøystørrelser pr. påbegynt døgn.  

 

Kostnader i forbindelse med høyere sikkerhetsnivå enn nivå 1 belastes skipet de ekstra 

kostnader som ekstra sikringstiltak, vakthold m.m. måtte medføre. 

 

ISPS - sikkerhetsgebyr  
Beløp    

eks. mva 

Sikkerhetsgebyr 

Alle fartøy pr. anløp   kr       500  

 

  



 4 

1.6 Andre vederlag 

Balsfjord Havn har priser for følgende leveranser/tjenester: 

 

Andre leveranser/ tjenester 
Beløp    

eks. mva 

Vann og strømleveranser til fartøy og kjøretøy   

Fylling av vann, pr 3m³  kr       20,00  

Minstesats vann.   kr     300,00  

Leie av slager for fylling av vann.   kr       50,00  

Strømleranase pr. KWh.   kr         3,00  

Minstesats strøm pr . Døgn.  kr     500,00  

Oppkobling (støm/vann) pr. påbegynt time.   kr     950,00  

  

Vognvederlag 

Kjøretøy med registrert total vekt under 7,5 tonn pr. døgn  kr       60,00  

Kjøretøy med registrert total vekt over 7,5 tonn pr. døgn  kr     120,00  

    

Kranvederlag    

Opphold på Bergneset havn for kran (mobilkran/kranbil mm.) pr. time  kr     400,00  

Makspris pr. døgn  kr  4 000,00  

    

Leie av lasterampe 

Leie av lasterampe, pr tonn over rampe  kr         2,50  

Minstesats for leie av lasterampe pr. gang  kr  5 000,00  

    

Vederlag overliggende varer 

Grunnsats pr. m² pr. døgn  kr       10,00  

Lagring av varer uten avtale med havnen  kr       20,00  

1.7 Saksbehandlingsgebyr 

Til dekning av Balsfjord Havns kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til 

tiltak i sjø, etter lov av 17.4.2009 nr 19 om havner og farvann § 27, 1. ledd, skal tiltakshaver 

betale følgende gebyr: 

 

Saksbehandlings- og fakturagebyr 
Beløp    

eks. mva 

Saksbehandling etter havne- og farvannsloven - enkle tiltak  kr  1 600,00  

Saksbehandling etter havne- og farvannsloven - kompliserte  tiltak  kr  6 300,00  

Fakturagebyr  kr     250,00  

 

Det skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage over vedtak. 
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2. Forretningsvilkår og andre forhold 

2.1 Anløpsavgift 

Balsfjord kommune fakturerer for tiden ikke anløpsavgift. 

 

2.2 Betalingsbetingelser 

Ved fakturering til kunder forfaller Balsfjord Havns krav til betaling 20 kalenderdager fra 

fakturadato. Dersom betaling ikke skjer innen angitt forfallsdato, kan Balsfjord Havn kreve 

purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovverk. 

 

2.3 Merverdiavgift 

Alle priser og satser angitt i dette dokumentet er eksklusive merverdiavgift dersom ikke annet 

er angitt. 

 

2.4 Gebyrer 

Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av Havne- og farvannslovens §§ 6 (behandling av 

søknader), 42 (bruk av havnen) og 54 (kontrolltiltak og tilsyn) er tvangsgrunnlag for utlegg.  

 

Krav som Balsfjord Havn har mot reder av fartøy etter § 25 i denne loven har panterett i fartøyet 

etter reglene om sjøpanterett i Sjøloven. 

 

2.5 Regulering av priser og satser 

Priser og satser gitt i dette dokumentet gjelder normalt for 1 kalenderår ad gangen. Det kan 

imidlertid bli foretatt justeringer i løpet av kalenderåret dersom uforutsette forhold gjør det 

nødvendig. Slike justeringer blir publisert på Balsfjord kommunes hjemmeside. 

 


