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1. GENERELT
Alle priser og avgifter er oppgitt i norske kroner (NOK) og er eksklusiv merverdiavgift.
Gamvik-Nordkyn Havn KF har som formål å utføre havne- og havnerelaterte tjenester på
forretningsmessig basis. Gamvik-Nordkyn Havn KF sin virksomhet er basert på
tjenesteutførelse i samspillet skip/havn, kjøretøy/båt, utleievirksomhet av lager,
kontorer, kaier og kaiområder. Gamvik-Nordkyn Havn KF er eid 100% av Gamvik
kommune. Havneselskapet disponerer offentlige kaier, arealer, lagerbygg, kontorbygg og
terminalbygg. Gamvik-Nordkyn Havn KF driver utleie, både kortvarig og langvarig, av
disse eiendommene og kaianleggene.
Industrikaien i Mehamn og terminalkaien i Mehamn er sikret hit ISPS krav (International
Ship and Port Facility Security Code). I tillegg kan Gamvik-Nordkyn Havn påta seg å
gjennomføre en rekke ulike tjenester:
- Kai anvisning
- Informasjon om ulike tjeneste tilbud
- Levering av vann
- Levering av strøm
- Avfallshåndtering - Fortøyningstjenester
- Andre tjenester etter behov

2. KAIVEDERLAG
2.1 Standardsatser
Kaivederlag er skipets betaling for bruk av kaier som eies av Gamvik-Nordkyn Havn KF.
Kaivederlag består av to elementer: Det betales for hver gang skipet legger til kai og hvor
lenge skipet ligger til kai. Kai leie dekker ikke bruk av kai- og bakområder i forbindelse
med eventuell lasting/lossing.
Kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til den
internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. Juni 1969. For fartøy som ikke er
målt, fastsettes tonnasjen av Gamvik-Nordkyn Havn KF. For fartøy som bruker GamvikNordkyn Kfs flytebrygger/flytekaier, benyttes prisliste for kaivederlag pkt. 2.1.
For fartøyer med største lengde over 15 meter som ikke er målt eller har gyldig
målebrev fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn.
Havnestyret delegerer til havnesjefen å avgjøre om påløpt kaivederlag eller andre
vederlag nedsettes eller ettergis.
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Fartøyer som legger til kommunens kaier skal betale kaileie eller følgende satser:
TABELL K1 – Kaileie
Størrelse, BT sats p.r. b. t. sum intervall sum akkumulert
For de første
For de neste
For de neste
For de neste
For de neste
For de neste
For de neste
For de neste
Alt over

300
300
600
800
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000

1,54
0,96
0,87
0,80
0,74
0,67
0,51
0,35
0,34

462
289
523
643
737
1340
2546
3484

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

462
752
1 274
1 918
2 655
3 995
6 541
10 025

Vederlaget betales en gang p.r. døgn, eller del derav. Del av døgn på 6 timer eller
mindreregnes for 1/2 døgn. Døgnet beregnes fra kl. 0800 og til neste dag kl. 0800. Det
betales alltid avgift for minimum ett døgn.
Minsteavgift kr. 355,-.
Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til kaia og inntil det igjen forlater denne.
For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forlate kaien for å gi plass for et
annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele
tiden hadde ligget ved kaien, hvis fraværet fra kaien ikke har vart over 3 timer. Er det
over tre timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden for den tid fartøyet har
vært borte fra kaien.
Skifter et fartøy plass ved kommunens kaier til en annen, uten å i den mellomliggende tid
ha vært utenom havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten
avbrytelser hadde ligget ved kaien.
Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyd ved kommunens kaier og har
forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale full kaileie.
Fartøy som ikke benytter AIS eller har feil på AIS, skal melde sin ankomst og avgang på
SMS til telefonnummer 908 69 821 eller post@nordkynhavn.no. Fartøy som ikke melder
sin ankomst eller avgang, vil bli belastet et administrasjonsvederlag på 680 kr pr anløp.
For fartøyer i opplag kan Gamvik-Nordkyn Havn KF kreve dokumentasjon på fartøyets
sjødyktighet og eller kreve dokumentert internkontroll samt forsikringsbevis mot havari.
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2.2 Rabatterte satser


Fartøyer som anløper utelukkende for bunkring, proviantering eller vannfylling, og
oppholdet ikke varer over 6 timer: 25% rabatt.

•

Ro-, motor- og seilbåter eller andre fritidsfartøyer: 50% rabatt.

3. VAREVEDERLAG
3.1 Betingelser
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Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og
som føres over kommunale kaier.
Varevederlag kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å
passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Prisen skal da være en
tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien.
Varevederlag dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretting disponert
av kommunen inntil 48 timer etter endt lossing av skip, eller inntil 48 timer
før lasting av skip tar til.
Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer
påhviler vederlaget varesender. Dette skal dog ikke være til hinder for at
varevederlag ved innenriks forsendelser etter avtale pålegges andre.
Som betingelse for at ekspeditører får ekspedere gods over havnevesenets
kaier og arealer, kan de for havnevesenets regning pålegges å innkreve den til
enhver til fastsatte varevederlag.
Godtgjørelse for oppkreving settes til 10% av det innkasserte beløp.
Havneleder, eller den han bemyndiger kan når som helst foreta kontroll for å
forsikre seg om at vederlag oppkreves eller beregnes etter gjeldende
bestemmelser.
Mottakere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøysfører og andre som
direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet er
forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art. mengde,
avsendelse- eller bestemmelsessted, passasjertall m.v.

3.2 Satser
For varer som bringes ombord eller i land over kommunens kaier skal det erlegges
følgende vederlag:
For gods med bare angitt kubikkmål regnes:
Sand, singel, sement og asfalt:
Trelast oppgitt i standard:

1 m3= ½ tonn.
1 m3= 1,5 tonn.
1 standard = 4,6 m3.

Nedenstående varetyper skal dog kostnadsberegnes slik:
Varebetegnelse
Grunnsats
Sand, singel, sement, asfalt, bygnings artikler
Frosne produkter
Is til fiske og fangst
Fersk fisk, grunnsats
Øl og mineralvann, p.r. kasse
Biler, campingvogner, arbeidsbrakker og lignende p.r. stk
Minstepris p.r. forsendelse
Varebetegnelse
10 Fot = 4 tonn (grunnsats)
20 Fot = 8 tonn (grunnsats)
40 Fot = 16 tonn (grunnsats)

P.r. tonn
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

33,00
20,00
20,00
17,00
33,00
23,00
158,00
19,00

kr
kr
kr

136,00
272,00
532,00

3.3 Fritak
Fritatt for vederlag er:





Passasjerer med bagasje.
Proviant, olje og utstyr til fartøyets eget behov.
Ballast
Postforsendelser.

3.4 Terminalvederlag
Varer som transporteres med vogn og på- og avlaster på havnens arealer eller vareskur
skal erlegges terminalvederlag. Satsene for denne avgift skal være de samme som for
varevederlag. Fritatt for terminalvederlag er varer som belastes med varevederlag.
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4. ANDRE VEDERLAG
Vederlag for havnevesenets kostnader i forbindelse med tjenester, og for bruk av
landarealer og særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom
andre vederlag. Gamvik-Nordkyn Havn KF vil som hovedregel fakturere alle vederlag
forskuddsvis hver måned.

4.1. Leie av flytebryggeplass for fiskeflåten eller annen næringsvirksomhet
Korttidsleie
Fartøyer i ervervsmessig fiske eller annen næringsvirksomhet, som benytter
flytebryggeanlegg på korttidsbasis i Gamvik kommunes havnedistrikt, skal betale
følgende satser (alle priser eks. mva):
TABELL F1 - Flytebrygger Gamvik havnedistrikt (korttid)
Fartøystørrelse.
0 – 6 meter
6 – 8 meter
8 – 10 meter
10 – 12 meter
12 – 15 meter
15 – 21 meter

Døgn

Måned

37

840

42

1050

53

1260

74

1470

84

1575

95

1680

Månedsleie gis ved mer enn 21 registrerte liggedøgn i en kalendermåned.
For fartøy over 21 meter, som bruker Gamvik-Nordkyn Kfs flytebrygger/flytekaier,
benyttes prisliste for kaivederlag pkt. 2.1.
Fartøy som ikke benytter AIS eller har feil på AIS, skal melde sin ankomst og avgang på
SMS til telefonnummer 908 69 821 eller post@nordkynhavn.no. Fartøy som ikke melder
sin ankomst eller avgang, vil bli belastet et administrasjonsvederlag på 680 kr pr anløp.
Følgende kostnader vil komme i tillegg:
Strøm/elektrisk kraft:
For månedsleie er satsen 1,50 kr/kWh eks. mva dersom forbruket kan måles.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 38,- eks. mva, for tilkobling til 16 amp kurs.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 68,- eks. mva, for tilkobling til 32 amp kurs.
Fast døgnsats i henhold til tabell dersom reelt forbruk ikke kan registreres.
Renovasjonsgebyr: Se pkt. 4.4.
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Langtidsleie
Fartøy som leier plass ved flytebryggene etter avtale om langtidsleie i Gamvik
havnedistrikt skal betale følgende satser pr. mnd (alle priser eks. mva):
TABELL F2 - Flytebrygger Gamvik havnedistrikt (Langtidtid)
Fartøystørrelse.
Måned
374
0 – 6 meter
630
6 – 8 meter
630
8 – 10 meter
735
10 – 12 meter
735
12 – 15 meter
945
15 – 21 meter
For fartøy over 21 meter, som bruker Gamvik-Nordkyn Kfs flytebrygger/flytekaier,
benyttes prisliste for kaivederlag pkt. 2.1.
Fartøy som ikke benytter AIS eller har feil på AIS, skal melde sin ankomst og avgang på
SMS til telefonnummer 908 69 821 eller post@nordkynhavn.no. Fartøy som ikke melder
sin ankomst eller avgang, vil bli belastet et administrasjonsvederlag på 680 kr pr anløp.
Følgende kostnader vil komme i tillegg:
Strøm/elektrisk kraft:
For langtidsleie er satsen 1,50 kr/kWh eks. mva dersom forbruket kan måles.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 38,- eks. mva, for tilkobling til 16 amp kurs.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 68,- eks. mva, for tilkobling til 32 amp kurs.
Fast døgnsats i henhold til tabell dersom reelt forbruk ikke kan registreres.
Renovasjonsgebyr: Se pkt. 4.4.
Fremleie av plasser:
Gamvik-Nordkyn Havn KF tillater fremleie (korttidsleie) av faste plasser ved
flytebrygger i Mehamn etter søknad fra innehaver av helårsplass (fremleier). Følgende
vilkår er gjeldende:
• Fremleie tillates for måneds-, kvartals- eller døgnperiode.
• Det må søkes tillatelse fra havneforetaket for hver fremleieperiode. Søknad
gjøres via e-post (post@nordkynhavn.no)
• Havneforetaket kan fremleie ubrukt plass uten foregående avtale.
• Fremleien faktureres av Gamvik-Nordkyn Havn KF til leietaker etter satser i
gjeldende prisliste.
• 50% av innbetalt fremleie krediteres fremleier.
• 100% av innbetalt renovasjonsgebyr krediteres fremleier.
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4.2 Leie av flytebryggeplass for fritidsfartøy
Korttidsleie
Fritidsfartøy som benytter flytebryggeanlegg på korttidsbasis i Gamvik kommunes
havnedistrikt, skal betale følgende satser (alle priser ekskl. mva):
TABELL F1 - Flytebrygger Gamvik havnedistrikt (korttid)
Fartøystørrelse.
Døgn
Måned
0 – 10 meter
37
840
10 – 15 meter
42
1050
15 – 20 meter
53
1260
Månedsleie gis ved mer enn 21 registrerte liggedøgn i en kalendermåned.
Fartøy som ikke benytter AIS eller har feil på AIS, skal melde sin ankomst og avgang på
SMS til telefonnummer 908 69 821 eller post@nordkynhavn.no. Fartøy som ikke melder
sin ankomst eller avgang, vil bli belastet et administrasjonsvederlag på 680 kr pr anløp.
Følgende kostnader vil komme i tillegg:
Strøm/elektrisk kraft:
For månedsleie er satsen 1,50 kr/kWh inkl. mva dersom forbruket kan måles.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 38,- eks. mva, for tilkobling til 16 amp kurs.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 68,- eks. mva, for tilkobling til 32 amp kurs.
Fast døgnsats i henhold til tabell dersom reelt forbruk ikke kan registreres.
Renovasjonsgebyr:
Pris ekskl. MVA.
Fartøy mellom
0,0m og 11,00m
46
11m og 14,99m
130
15m og 19,99m
136
20m og 29,99m
169
Fartøy med større avfallsmengder levert til havnevesenets container belastes med kr
989,- inkl. mva. pr.m3 inklusiv transport.
Kostnader direkte tilknyttet levering av avfall og lasterester, med transport til
avfallsmottak, vil bli fakturer direkte fra mottaker.
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Langtidsleie
Fartøy som leier plass ved flytebryggene etter avtale om langtidsleie i Gamvik
havnedistrikt skal betale følgende satser pr. mnd (alle priser inkl. mva):
TABELL F2 - Flytebrygger Gamvik havnedistrikt (Langtidtid)
Fartøystørrelse.
Måned
0 – 10 meter
374
10 – 15 meter
415
15 – 20 meter
473
Fartøy som ikke benytter AIS eller har feil på AIS, skal melde sin ankomst og avgang på
SMS til telefonnummer 908 69 821 eller post@nordkynhavn.no. Fartøy som ikke melder
sin ankomst eller avgang, vil bli belastet et administrasjonsvederlag på 680 kr pr anløp.
Følgende kostnader vil komme i tillegg:
Strøm/elektrisk kraft:
For langtidsleien er satsen 1,50 kr/kWh inkl. mva dersom forbruket kan måles.
Fast døgnsats i henhold til tabell dersom reelt forbruk ikke kan registreres.
Renovasjonsgebyr:
Fartøy mellom
0,0m og 11,00m
11m og 14,99m
15m og 19,99m

20m og 29,99m
30m og over

Pris ekskl. MVA.
46
130
136
169
194

Fartøy med større avfallsmengder levert til havnevesenets container belastes med kr
989,- inkl. mva. pr.m3 inklusiv transport.
Kostnader direkte tilknyttet levering av avfall og lasterester, med transport til
avfallsmottak, vil bli fakturer direkte fra mottaker.
Fremleie av plasser:
Gamvik-Nordkyn Havn KF tillater fremleie (korttidsleie) av faste plasser ved
flytebrygger i Mehamn etter søknad fra innehaver av helårsplass (fremleier). Følgende
vilkår er gjeldende:
• Fremleie tillates for måneds-, kvartals- eller døgnperiode.
• Det må søkes tillatelse fra havneforetaket for hver fremleieperiode. Søknad
gjøres via e-post (post@nordkynhavn.no)
• Havneforetaket kan fremleie ubrukt plass uten foregående avtale.
• Fremleien faktureres av Gamvik-Nordkyn Havn KF til leietaker etter satser i
gjeldende prisliste.
• 50% av innbetalt fremleie krediteres fremleier.
• 100% av innbetalt renovasjonsgebyr krediteres fremleier.
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4.3 Fortøyningstjeneste
Ved behov for fortøyningsassistanse utover vaktgående personell, belastes fartøyet med
kr. 525- p.r. gang (1000,- mellom kl. 16-08 og på helg/helligdag).

4.4 Renovasjonsgebyr
Alle fartøyer som ligger ved kommunens kaier skal betale renovasjonsgebyr etter
følgende satser:
Fartøy mellom
Pris ekskl. MVA.
50 og 200 b.t.
200 og 1000 b.t.
1000 og 5000 b.t.
5000 og 10000 b.t.

Over 10000 b.t.

130
191
218
991
1517

Gebyret skal betales av alle båter som anløper/ligger ved kommunens kaier, men bare 1
gang hver måned.
Fartøy som ligger ved kai mer enn en uke, betaler gebyr en gang pr. påbegynt uke.
Fartøy som brukes til ervervsmessig fiske, skal betale følgende gebyr:
Fartøy mellom
0,0m og 11,00m
11m og 14,99m
15m og 19,99m

20m og 29,99m
30m og over

Pris ekskl. MVA.
83
130
136
169
194

Fartøy med større avfallsmengder levert til havnevesenets container belastes med kr
989,- pr.m3 inklusiv transport.
Kostnader direkte tilknyttet levering av avfall og lasterester, med transport til
avfallsmottak, vil bli fakturer direkte fra mottaker.
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4.5 Vannfylling
Fiskefartøyer skal betale kr 16.- pr m3
Andre fartøyerskal betale kr. 24,- pr m3
Minstefylling: kr. 105,For levering av vann til fartøyer, til og fra kobling utenom ordinær arbeidstid må det i
tillegg betales kr. 1.050,- pr. gang

4.6 Gebyr på overliggende varer
Varer eller gods må bare plasseres på steder som havneoppsynet anviser og kan ligge
fritt i 48 timer.
Tillater havnesjefen at varene ligger lenger enn 48 timer, betales for den overstigende tid
et opplagsgebyr på kr. 6,- p.r. kvm. opptatt plass p.r. døgn.
Opplag av varer på havnevesenets åpne plasser skjer ved henvendelse til havnesjef som
avgjør gebyr for hvert enkelt tilfelle. For transitt- og gjennomgangsgods som losses for
videreforsendelse, betales etter 48 timer ½ takst.
Havnesjefen kan, om han finner det nødvendig, kreve opplossede varer avhentet før
utløpet av den gebyrfrie tid (48 timer). Herunder skal det så vidt mulig påses at de varer
som har ligget lengst, avhentes først. Havnevesenet er uten ansvar for de varer som er
henlagt på dets arealer, kaier eller skur.
Varer som ligger på kaier eller i skur uten samtykke, eller som blir liggende lenger enn
tillatt, kan havnevesenet fjerne eller lagre for vedkommende mottagers eller avsenders
regning. Blir slike varer ikke hentet innen tre måneder, kan havnevesenet selge dem ved
offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne
omkostninger eller som er lett utsatt for å bederves, eller som kan foranledige skade, har
havnevesenet rett til å selge innen utløpet av de tre måneder eller tilintetgjøre hvis det
finnes nødvendig.

4.7 Strøm 220 V
Fartøyer som kopler seg til målere på kommunens kaier skal notere av målerstand og
dato ved til og frakobling, samt føre opp båtens navn og nummer.
Pris kr. 1,50 p.r. kw/t eks. mva.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 38,- eks. mva, for tilkobling til 16 amp kurs, for
båter i ervervsmessig fiske eller annen næringsvirksomhet.
For døgnleie gjelder fast døgnsats er kr 68,- eks. mva, for tilkobling til 32 amp kurs, for
båter i ervervsmessig fiske eller annen næringsvirksomhet.
Fast døgnsats i henhold til tabell dersom reelt forbruk ikke kan registreres.
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4.8 Oppsetting av båter
For båter som settes på land på havnevesenets kaiarealer skal det betales et vederlag p.r.
kvm. p.r. døgn. Arealet beregnes etter båtens bredde x lengde.
Pris p.r. kvm.:
Minstepris

kr. 0,35
kr. 132,-

p.r. døgn.
p.r. oppsetting

Vinterlagring av båter på land koster kr 1628,- pr sesong. I opplagslokale er kostnaden
2900,- pr. sesong. En sesong varer fra båten settes på land om høsten, og utløper 31.mai
neste år.

5. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
5.1 AREALER
For midlertidig lagring (under 6 mnd.) på havnevesenets arealer betales en leie på kr.
12,- p.r. m2 p.r. mnd. Havnevesenet måler opp og avmerker lagringsarealet i samarbeid
med leietaker.
Havnevesenet er uten ansvar for gods eller annet materiell som lagres på havnevesenets
arealer.

5.2 PARKERING PÅ HAVNEVESENETS AREALER
Havnevesenet skal godkjenne arealer som skal benyttes som parkeringsarealer innenfor
havnevesenets områder.
Kjøretøy som parkeres/hensettes på havnevesenets arealer uten tillatelse, kan fjernes på
eiers regning.
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