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FORSKRIFTER OM HAVNEAVGIFTER, BEREGNING OG 
BEREGNINGSGRUNNLAG, OPPKREVING, KOSTNADSREGISTRERING M.V. 
 
Havneavgiften skal sammen med øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen 
trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, 
installasjoner m.v.  Basis for avgiftene skal være havnens kostnader og utgifter. 
 
Havneavgiften gjelder i budsjettåret.  Avgiftene skal ikke forhøyes i perioden med 
mindre det oppstår vesentlige endrede forhold som kan føre til at det oppstår 
underskudd. 
 
Kommunestyret kan fastsette forskrifter for rabattordninger.  Av forskriftene skal det 
fremgå at rabattordningene er kostnadsmessig begrunnet. 
 
Beregningsgrunnlaget for havneavgifter skal være etter fartøyets bruttotonnasje (BT).  
For fartøyer med lengde 24 m eller mer skal bruttotonnasje (BT) være fastsatt i 
samsvar med målekonvensjonen av 1969. 
 
For ikke målepliktige fartøyer fastsetter kommunestyret minstestørrelse for 
oppkreving av anløpsavgift. 
 
For oljetankfartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volumet av 
segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse 
etter foregående ledd, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet.  
For fartøy som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av havnemyndigheten. 
 
Havnestyret kan i stedet for å benytte havneavgifter etter lovens § 23 inngå faste 
leieavtaler for hele eller deler av et kommunalt kaianlegg eller andre 
havneinnretninger.  Leiebeløpet skal dekke de kostnader som kan henføres til 
leieobjektet og bruken av dette. 
 
Havnestyret kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpne 
havneavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis.  Kostnadsmessige 
rabattordninger som kommunestyret kan innrømme kommer ikke inn under denne 
bestemmelse.  Kommunestyret kan helt eller delvis ettergi påløpne havneavgifter. 
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FARVANNSAVGIFT    (Skiftet navn fra Anløps- til Farvannsavgift i kommunestyremøte den 16.12.2020, sak: 84/20) 

 
 
Avgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) 
 
For de første 300 BT kr 0,39 pr. tonn 
For de neste 300 BT kr 0,39 pr. tonn 
For de neste 600 BT kr 0,39 pr. tonn 
For de neste 800 BT kr  0,39 pr. tonn 
For de neste 1000 BT kr 0,39 pr. tonn 
For de neste 2000 BT kr  0,39 pr. tonn 
For de neste 5000 BT kr  0,45 pr. tonn 
For de neste 10000 BT kr  0,45 pr. tonn 
For de neste 10000 BT kr 0,45 pr. tonn 
For alt over 30000 BT kr  0,54 pr. tonn 
 
 
a. Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet.  Ved gjentatte anløp innenfor ett 

og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. 
 
b. Fritatt for anløpsavgift er: 
 

- Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe kommunens havner. 
- Fartøy som anløper havnene på grunn av skade eller nødstilstand når 

oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser 
eller tar omborg skipsfornødenheter eller passasjerer. 

- Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting. 
- Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr. § 5 i 

forskriftene til lovens § 22. 
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KAIAVGIFT 
 
 
Avgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) 
 
 
For de første 300 BT kr 0,43 pr. tonn 
For de neste 300 BT kr 0,43 pr. tonn 
For de neste 600 BT kr 0,43 pr. tonn 
For de neste 800 BT kr  0,43 pr. tonn 
For de neste 1000 BT kr 0,43 pr. tonn 
For de neste 2000 BT kr  0,49 pr. tonn 
For de neste 5000 BT kr  0,59 pr. tonn 
For de neste 10000 BT kr  0,68 pr. tonn 
For de neste 10000 BT kr 0,78 pr. tonn 
For alt over 30000 BT kr  0,85 pr. tonn 
 
 
Kaiavgiften svares etter 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 kaiavgift for minst ett 
døgn.  For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet 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.  Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal 
det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra 
kaien.  Skifter et fartøy fra en plass ved de kommunale kaier til en annen uten i 
mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne 
som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. 
 
Det betales kaiavgift kun for 15 anløp i løpet av en kalendermåned. 
Månedsavgift settes til kr 6,76 pr. tonn. 
 
Fritidsbåter som er hjemmehørende i havnen betaler kaiavgift etter avtale, i henhold 
til forskrifter om vederlag til havnekassen. 
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VAREAVGIFT 
 
 
a) Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og 

som føres over kommunale kaier. 
 

Asfalt, sand, grus, singel og pukkstein kr 8,30 pr. tonn 

Steinmel, sement og lignende kr 8,30 pr. tonn 

Lecablokker kr 8,30 pr. tonn 

For og gjødningsstoffer kr 8,30 pr. tonn 

Fiskefor kr 8,30 pr. tonn 

Petroleumsprodukter kr 8,30 pr. tonn 

Øvrige varer kr 17,07 pr. tonn 

Målegods kr 8,30 pr. tonn 

 
 
Vareavgiften er angitt i kroner pr. 1000 kr av varens bruttovekt, når ikke annet er 
angitt. 
 

b) For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes 
med fartøy, erlegges vareavgift kun ved inngående.  For varer i transitt til utlandet 
erlegges dog vareavgiften ved utgående. 

 
c) Vareavgift kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å 

passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne.  Avgiften kan i så fall ikke 
oppkreves med mer enn en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres 
over kaien. 

 
d) Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av 

kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller 48 timer før lastingen 
av skipet tar til. 

 
e) Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker.  For utgående varer 

påhviler avgiften vareavsender.  Dette skal dog ikke være til hinder for at 
vareavgiften ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren 
dersom avgiften innberegnes i frakten. 

 
f) Fritatt for vareavgift er: 

-passasjerers bagasje 
-proviant, kull, olje og skipsfornødenheter som innlastes til fartøyets eget behov. 
 
 


