
 

 
 
 
 
Forskrift om anløpsavgift for Gamvik kommunes sjøområde 
 
 

§1 Innledende bestemmelser 
 
§1.1 Hjemmel 
Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009‐04‐17 nr. 19: Lov om havner og farvann 
(havneloven) og FOR 2010-12-20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og 
innkreving av anløpsavgift (anløpsavgiftsforskriften).  
 
Styret i Gamvik-Nordkyn Havn KF (havneforetaket) er delegert myndighet av Gamvik 
kommunestyre til å fastsette kommunale forskrifter etter havne- og farvannsloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
 
§1.2 Formål 
Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i 
kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold 
av havne- og farvannsloven. 
 
 
§1.3 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra 01.01.2016.  
 



 

§2 Anløpsavgift 
 
§2.1 Beregningsgrunnlag 
Anløpsavgift beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonale 
konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni 1969. For fartøyer som ikke er målt eller ikke 
har gyldig målebrev, fastsetter havneforetaket fartøyets tonnasje etter skjønn. 
 
 
§2.2 Regulativ for anløpsavgift 
Fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal betale anløpsavgift. Anløpsavgift 
betales en gang per anløp. Anløper et fartøy flere ganger i løpet av samme døgn, ilegges 
avgift kun en gang. Døgnskillet inntrer kl. 00:00.  
 
Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i §2.4. betaler anløpsavgift etter satser i 
nedenstående tabell, dog minst kr. 180,- eks. mva. Se også rabatt i §2.3. 
  
TABELL A1 - Anløpsavgift eks. mva 

 Størrelse, BT sats pr. BT sum intervall sum akkumulert 

For de første 300 kr. 0,60  kr.  180 kr. 180 

For de neste 300 kr. 0,50 kr.  150 kr.  330  

For de neste 600 kr. 0,42 kr.  252 kr.  582  

For de neste 800 kr. 0,37 kr.  296 kr.  878  

For de neste 1000 kr. 0,32 kr.  320 kr. 1198  

For de neste 2000 kr. 0,27 kr.  540 kr. 1738  

For de neste 5000 kr. 0,22 kr.  1100 kr. 2838  

For de neste 10000 kr. 0,17 kr.  1700 kr. 4538  

Alt over 20000 kr. 0,15   

 
§2.3 Rabatt 
Fartøy som går i regelmessig rute med minst 1 anløp per uke betaler 40% av satser i tabell A1, 
dog minst kr. 180,- eks. mva. 
 
§2.4 Fritak for anløpsavgift 
Fartøy som er nevnt i anløpsavgiftsforskriftens §2 andre ledd er unntatt fra plikt til å betale 
anløpsavgift. 



 

 
 
§3 Avgiftsregulering 
 
$ 3.1 Avgiftsregulering 
 
Anløpsavgift under §2 kan justeres etter årlig etterkalkulasjon for selvkostprinsipp ihht. 
havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter. Endringer i satser vedtas av havnestyret 
gjennom forskrift. 

 

§4 Opplysningsplikt, ansvarsforhold m.m. 
 
§4.1 Opplysningsplikt 
Havnebrukere og evt. private kaieiere plikter å gi havneforetaket de opplysninger som er 
nødvendige for å beregne og innkreve anløpsavgiften. 
 
Havneforetaket kan kreve kopi av dokumentasjon for å kontrollere beregning av krav etter 
denne forskriften. 
 
 
§4.2 Ansvarsforhold 
Fartøyets reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. 
 
Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift 
svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling 
m.m. 
 
Krav som havneforetaket etter forskriften har mot reder, har panterett i skipet etter reglene om 
sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 


	§1 Innledende bestemmelser
	§2 Anløpsavgift
	§3 Avgiftsregulering
	§4 Opplysningsplikt, ansvarsforhold m.m.

