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HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN
Gällande från och med den 1 juli 2006.

A

HAMNAVGIFT FÖR FARTYG

1.

Allmänna bestämmelser

1.1 Fartygsavgift på i hamnarna lossat och lastads gods per ton

2,40 kr

1.2 Avgift för passagerarfartyg i kommersiell trafik per embarkerad
passagerare

1,50 kr

1.3 För kvarliggande fartyg erläggs avgift enligt särskild taxa och prövning
i varje enskilt fall.
2.

Särskilda bestämmelser

2.1 Från hamnavgift för fartyg enligt A 1 befrias:
- Örlogs-, tull-, sjöräddningsfartyg.
- Fartyg, insatt enbart för att betjäna trafiken i hamnen.
2.2 Vid beräkning av hamnavgifter avrundas del av ton till närmaste högre heltal ton.
Lägsta fartygshamnavgift enligt 1.1 är

1 275 kr

3. Miljödifferentierad avgift 1
3.1 I enlighet med trepartsuppgörelsen mellan Sjöfartsverket, Sveriges Redarförening och Sveriges Hamn- och Stuveriförbund erhåller fartyg en reducering av
fartygshamnavgiften som är relaterad till åtgärder på fartyg som minskar kväveutsläpp i luften.
Reduceringen är uppdelad i två steg enligt 3.2 och 3.3.
3.2 Fartyg som vidtagit åtgärder som minskar utsläppen till högst 12 gram/kWh, ges
en rabatt av 20 öre per lossat/lastat ton gods.
Fartyg som vidtagit åtgärder som minskar utsläppen till högst 6 gram/kWh, ges
en rabatt av 40 öre per lossat/lastat ton gods.
3.3 För att erhålla rabatt skall fartyg anmäla att de motsvarar kraven för rabatt.
3.4 Kontroll av att fartygets uppgifter är riktiga kommer att ske enligt Sjöfartsverkets
rutiner.
1 (8)

Antaget av/Ansvarig
Kommunfullmäktige den 19 juni
2006, § 85

4.

Dokumentbeteckning
Hamntaxor 2006

Dnr/Dokument ID
KS 2006/440 552

Handläggare/Förvaltning
Tekniska förvaltningen

Datum
1 juli 2006

Miljödifferentierad avgift 2

4.1 I enlighet med trepartsuppgörelsen mellan Sjöfartsverket, Sveriges Redarförening och Sveriges Hamn- och Stuveriförbund, erhåller fartyg en reducering av
fartygshamnavgiften för de fartyg som övergått till bränsle med låg svavelhalt,
min. 0,5 % för färjor samt 1,0 % för konventionella fartyg.
Reduceringen är uppdelad i 1 steg enligt 3.2.
4.2 Konventionella fartyg som kan redovisa intyg på att de övergått till bränsle med
en svavelhalt max. 1 % erhåller en rabatt på fartygsavgiften av 20 öre per lossat/lastat ton gods.
4.3 Kontroll av att fartygets uppgifter är riktiga kommer att ske.
5.

Miljödifferentierad avgift 3

5.1 Uppfyller fartyg kraven i både 3.2 och 4.2 skall en rabatt på fartygsavgiften
erhållas på maximalt 40 öre per lossat/lastat ton gods.
6.

Avfallsavgifter

Avgifter för avlämning av fartygsgenererat avfall i Trollhättans Stads hamn.
Till grund för avgiften är svensk lagstiftning med anledning av den s.k. Östersjöstrategin och ett nytt EU-direktiv. Östersjöstrategin baseras på Helsingforskommisionens
(HELCOM) rekommendationer 19/7 till 19/13, vilka är införda i svensk lag.
EU-direktiv 2000/ 59/EG, som gäller fr.o.m. 28 december 2002 i EU:s medlemsstater,
om mottagningsanordningarna i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester, anger minimikrav för hur mottagning m.m. skall ske.
6.1

Sludge

6.1.1 Avgift tas ut för mottagning av sludge och gråvatten och ingår i fartygsavgiften.
Beträffande mottagen mängd se 6.6.1.
6.2

Övrigt fartygsgenererat fast avfall

6.2.1 Avgift tas ut för mottagning av övrigt fartygsgenererat avfall.
6.3

Annat avfall

6.3.1 För mottagning av tomfat, oljefilter m.m. gäller särskilda regler.
Avgift för mottagning av tomfat m.m. Debiteras separat.
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Extra avgiftsuttag, fast belopp per tillfälle

6.4.1 En tilläggsavgift av 570 kr/tillfälle debiteras om Trollhättans Stads hamn åsamkas merkostnader enligt följande.
6.4.2 Om ”anmälan om avlämnande av avfall från fartyg” inte gjorts i tid enligt svensk
lag och Sjöfartsverkets föreskrifter.
6.4.3 Om Trollhättans Stads hamn inte fått meddelande om innehållet av främmande
substanser, lösningsmedel eller detergenter i sludge, eller om fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta
med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisad plats.
6.4.4 Om avlämning inte sker på avtalad tid.
6.5

Extra avgiftsuttag, löpande per timme

6.5.1 Om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämnande av sludge, debiteras
en extera avgift motsvarande personalkostnaden.
6.5.2 Om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m3/tim debiteras en extra avgift
motsvarande kostnaderna för inhyrd slambil.
6.6

Mottagen mängd sludge

6.6.1 Från fartyg som anländer från hamnar utanför Vänern eller industrihamnar i
Vänern mottager Trollhättans Stads Hamn den mängd sludge som fartyget har
genererat under gång från senast anlöpta hamn.
6.6.2 För mottagen mängd som överstiger mängd enligt 6.6.1 debiteras en extra avgift på 2 200 kr/m3.
6.7

Särskilda bestämmelser

6.7.1 Om inte anmälan lämnas enligt 6.4.2 kan inte Trollhättans Stads hamn garantera att mottagning av avfall kan ske.

B

HAMNAVGIFTER FÖR VAROR

1.

Allmänna bestämmelser

Hamnavgift erläggs med nedan angivet belopp för varor, som lossas eller lastas i
hamn till eller från fartyg. Avgiften beräknas per 1 000 kilogram om inte annat finns
angivet i taxan.

3 (8)

Antaget av/Ansvarig
Kommunfullmäktige den 19 juni
2006, § 85

Dokumentbeteckning
Hamntaxor 2006

Dnr/Dokument ID
KS 2006/440 552

Handläggare/Förvaltning
Tekniska förvaltningen

Datum
1 juli 2006

2.

Särskilda bestämmelser.

2.1

Varuavgiften beräknas på varans bruttovikt. I särskilda fall beräknas varuavgiften på varans volym. Varumängden avrundas uppåt till närmaste hela ton
respektive kubikmeter.

2.2

Vid avgiftsberäkning uppkomna öretal avrundas till närmaste krontal.
Minsta avgift per faktura är 250 kr.

2.3

Från hamnavgift för varor befrias förnödenheter och proviant för fartygets eget
behov.

C

GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER

1.

Om Sveriges regering förordnar om hamnavgifter tillämpas de bestämmelserna.

2.

Alla avgifter är angivna exklusive mervärdeskatt.

3.

Avgifter enligt denna hamntaxa, tas upp inom det område på land och i vatten
som omfattas av Trollhättans Stads hamnområde.

D

TAXA FÖR TILLFÄLLIGA UPPLAG

1.

Allmänna bestämmelser

1.1

Plats för tillfälligt upplag av gods på hamnplaner upplåtes efter framställning till
Trollhättans Stads hamn.

1.2

Vid framställan skall uppvisas vem som vid uppläggningen är ägare till godset,
beräknad godskvantitet samt när och i vilket fartyg godset avses att bli lastat
om det gäller för skeppning aktuellt gods.

1.3

Uppläggning av gods får endast ske på anvisad plats samt till den höjd och vikt
per m2 som i enlighet med gällande bestämmelser för belastning av hamnens
kajplats som meddelas av Trollhättans Stads hamn.

1.4

Den som vid godsets uppläggning beställt upplagsplats är ansvarig för upplagshyrans behöriga erläggande. Detta gäller även om godset under upplagstiden
övergått till annan ägare.
Om godset uppläggs genom ombud, skall såväl ägare som ombudets namn
uppgivas till Trollhättans Stads hamn.
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Den som lagt upp gods åligger att, om Trollhättans Stads hamn så påfordrar,
inom angiven tid bortforsla godset från upplagsplatsen. Om ej detta sker kommer godset att genom Trollhättans Stads hamns försorg att bortföras och mot
hyra uppläggas på annan plats som kan finnas disponibel, allt på ägarens risk
och bekostnad.
1.5

Trollhättans Stads hamn ikläder sig intet som helst ansvar och ej heller någon
som helst ersättningsskyldighet för upplagt gods utan har beställaren att själv
vidkännas all den skada eller värdeminskning som kan drabba godset genom
åverkan, stöld, vatten, eld eller eljest andra skador.

1.6

All uppläggning av gods sker under villkor att den som beställt upplagsplatsen
lämnar Trollhättans Stads hamn full ersättning för skada eller kostnad som kan
åsamkas hamnen genom uppläggning av gods.

1.7

Varuägaren eller dennes ombud skall låta rengöra upplagsområdet snarast efter det att upplagt gods borttransporterats.
Om ej så sker eller om rengöringen ej godkännes av Trollhättans Stads hamn
rengöres området genom Trollhättans Stads hamns försorg, men på varuägarens eller hans ombuds bekostnad.

2.

Avgifter

2.1

Debitering sker enligt nedan:

2.2

Importgods:

7 dagar fritt, uppläggningsdagen inräknad

Exportgods:

7 dagar fritt, uppläggningsdagen inräknad

Efter den fria tidens utgång debiteras enligt nedanstående taxa:

2.2.1 Under de två första veckorna

3,25 kr/m2 och påbörjad vecka

2.2.2 Under de därpå följande veckorna

5,50 kr/m2 och påbörjad vecka

Lägsta avgift: 850 kr.
2.3

För varor som ej passerat hamnens kajer utgår dubbel avgift och ingen tid är fri.

2.4

Avgift för upptagning och isättning av fritidsbåtar över kaj i Trollhättans Stads
hamn.
Deplacement av max. 5 ton

75 kr per tillfälle

Deplacement 5 - 10 ton

150 kr per tillfälle
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Deplacement 10 – 20 ton

225 kr per tillfälle

Deplacement över 20 ton

500 kr per tillfälle

Anmälan skall ske till hamnansvarig innan upptagning/isättning sker.

E

HAMNSERVICE

1.

Färskvatten

Leverans av färskvatten debiteras enligt nedan.
2.

Avgifter

2.1

Fast avgift, vardagar

2.2

Fast avgift lördag, söndag och helgdagar

750 kr
1 600 kr

Samt 60 kr/m3 levererat färskvatten
3.

Allmänna föreskrifter

3.1

För leverans på övertid vardagar kl. 00.00 – 07.00 och mellan kl. 16.00 – 24.00
debiteras för varje påbörjad timme en tilläggsavgift av 285 kr/tim.

3.2. För leverans av vatten till fartyg i inrikes trafik tillkommer lagstadgad moms.
4.

Anvisningar för mottagning av maskinrumsavfall/Sludge från fartyg i
hamn

4.1

Anmälan av ilandpumpning av Maskinrumsavfall/Sludge skall göras minst 24
timmar före anlöp.

4.2

Avfallet skall bestå av vatten, petroliumkolväten med en flampunkt lägre än 60
grader och de addetiv som normalt ingår i avfall från oljor.

4.3

Avfallet skall vara fritt från artfrämmande substanser såsom PCB, klor, tungmetaller och lösningsmedel.

4.4

Deklaration/intyg skall göras av ansvarig person ombord.

4.5

Skulle avfallet innehålla ovan främmande substanser kommer fartyget att
debiteras för hamnens faktiska kostnader för omhändertagande och destruktion
av avfallet.
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4.6

Ilandpumpningen skall ske med fartygets egen pumputrustning. Saknar fartyget
egen pumputrustning och ilandpumpningen måste ske med ex. slambil debiteras fartyget för hamnens kostnader.

4.7

Krävs mottagning, och omhändertagning av sludge sker på övertid, debiteras
fartyget för övertidskostnader.

4.8

Smörjoljor skall lämnas iland separat i särskilda slutna kärl.

4.9

Innan mottagning sker skall fartyg redovisa intyg på att var sludge lämnats
iland.

F

HAMNTAXA

1.

Båt/Fartyg ej i yrkesverksamhet

Under tiden 15/6 – 15/8.
1.1

Båt under 12 meter

100 kr/dygn inkl. moms

1.2

Båt/Fartyg över 12 meter

155 kr/dygn inkl. moms

1.3

Båt/Fartyg över 18 meter

215 kr/dygn inkl. moms
Övrig tid halv avgift

H

HAMNAVGIFTER FÖR VAROR

Hamnavgift erläggs med nedan angivet belopp. Landgodsavgift om samma belopp
som gäller för hamnvaruavgift nedan.
Anmälningsskyldigheten angående godsmängd föreligger enligt hamnförordningen.
Avgiften beräknas per 1 000 kg, såvida ej annat finns angivet.

7 (8)

Antaget av/Ansvarig
Kommunfullmäktige den 19 juni
2006, § 85

Dokumentbeteckning
Hamntaxor 2006

Dnr/Dokument ID
KS 2006/440 552

Handläggare/Förvaltning
Tekniska förvaltningen

Datum
1 juli 2006

Avgift kronor
Varor ej specificerat nedan

16,75

Vägsalt

7,50

Grus – sand – kaolin

5,25

Gips – kalk – cement

7,25

Petroliumprodukter

14,75

Kalciumklorid

7,30

Kalk, ammoniumsalpeter

7,50

Natriumkarbonat

7,50

Gödselmedel

10,00

Stärkelse

7,50

Träavfall och träkol (löst mått)

2,50

Massaved

4,75

Timmer

7,00

Sågade trävaror

6,75

Pappersmassa

7,40

Papper och papp

7,40

Järnskrot

7,40

Övrig järn och plåt

10,00

Minsta belopp per faktura 500 kr.

Denna hamntaxa träder i kraft den 1 juli 2006.
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