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1. GENERELT 
 
Alle priser og avgifter er oppgitt eks. mva. 

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 Gamvik-Nordkyn Havn KF fartøyets 
tonnasje etter skjønn. 
 
2.2 Standardsatser 
 
Anløpsavgift betales en gang per anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, 
beregnes avgiften kun en gang per døgn. Døgnskillet inntrer kl. 24:00.  
Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i 2.6. betaler anløpsavgift til havnekassen 
etter nedenstående satser. Minsteavgift er kr. 180,-. Se også rabatter i pkt. 2.3. 
 
TABELL A1 - Anløpsavgift 
 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 Rabatter 
 
Fartøy som går i regelmessig rute med minst ett anløp per uke betaler 40% av satser i tabell A1, 
dog minst 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. 
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 3. KAILEIE  
 
3.1 Standardsatser 
 
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 300 1,15 345 345 
For de neste 300 0,72 216 561 
For de neste 600 0,65 390 951 
For de neste 800 0,60 480 1431 
For de neste 1 000 0,55 550 1981 
For de neste 2 000 0,48 960 2941 
For de neste 5 000 0,34 1700 4641 
For de neste 10 000 0,25 2500 7141 
Alt over 20 000 0,20    
 
Avgiften betales en gang p.r. døgn, eller del derav. Døgnet beregnes fra kl. 0800 og til 
neste dag kl. 0800. Det betales alltid avgift for minimum ett døgn.  
 
Minsteavgift kr. 175,-. 
 
For rutegående skip ilegges kaileie ved kansellerte anløp etter rabattert sats, se pkt. 3.2. 
 
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. 
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3.2 Rabatterte satser 
 

• Rutegående fartøy med minst 2 anløp per uke: 25% rabatt. Rabatten forutsetter at 
kaileie ilegges ved kansellerte anløp. 

• 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. 
 
Fritatt for kaileie er statlige fartøy som det ikke anvendes til befordring av gods eller 
passasjerer mot godtgjørelse eller drives av statens forretningsmessige virksomheter. 
 
3.3 Norske fiskefartøy 
 
Norske fartøyer under 300 b.t. som anvendes til ervervsmessig fiske skal betale kaileie 
beregnet etter fartøyets lengde. (loa) Leien gjelder for alle kommunens kaier eller annen 
fortøyningsanretning som flytebrygger og bøyer. 
 
Kaileie: kr. 2,- p.r. m/døgn. Minstepris kr 50,- pr døgn. Måneds- og kvartalsleie etter 
satser i pkt. 5.1 kan avtales etter godkjenning av GNH. 
 
Norske fiskefartøy over 300 b.t., og utenlandske fiskefartøy ilegges leie i henhold til 
standardsatser i pkt. 3.1.  
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4. VAREVEDERLAG  
 
4.1 Betingelser  
 

• 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. 
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4.2 Satser 
 
For varer som bringes ombord eller i land over kommunens kaier skal det erlegges 
følgende vederlag: 
 
For gods med bare angitt kubikkmål regnes:  1 m3= ½ tonn. 
Sand, singel, sement og asfalt:    1 m3= 1,5 tonn. 
Trelast oppgitt i standard:     1 standard = 4,6 m3. 
 
Nedenstående varetyper skal dog kostnadsberegnes slik: 
            
Varebetegnelse       P.r. tonn  
  
Grunnsats         kr. 25,-  
Sand, singel, sement, asfalt, bygnings artikler    kr. 12,-  
Frosne produkter        kr. 15,-  
Is til fiske og fangst        kr. 12,- 
Fersk fisk, grunnsats       kr. 25,- 
Øl og mineralvann, p.r. kasse      kr. 22,- 
Øl og mineralvann, tomgods p.r. kasse     kr. 1,50 
Biler, campingvogner, arbeidsbrakker og lignende p.r. stk  kr. 150,- 
  
Minstepris p.r. forsendelse       kr. 13,- 
 
CONTAINERE 
10 Fot = 4 tonn (grunnsats)      kr. 100,00 
20 Fot = 8 tonn (grunnsats)      kr. 200,00 
40 Fot = 16 tonn (grunnsats)      kr. 400,00 
 
4.3 Fritak 
 
Fritatt for vederlag er: 
 

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

 
4.4 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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5. 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. 
 
5.1.  Flytebrygger 
 
For flytebrygger Mehamn (Varholmen) - se egen prisliste. 
 
Korttidsleie - Gamvik/Skjånes 
Fartøyer som benytter flytebryggeanlegg på korttidsbasis i Gamvik/Skjånes skal betale 
følgende satser: 
 
TABELL F1 - Flytebrygger Gamvik/Skjånes (korttid) 
Fartøystørrelse.       Døgn          Måned                Kvartal 
 0 – 10 meter        35             675             1 800 
10 – 15 meter        45             925             2 300 
15 – 20 meter        55          1 200             2 900 
 
Følgende kostnader vil komme i tillegg: 
 
Strøm/elektrisk kraft: 
0,90 kr/kWh eks. mva dersom forbruket kan måles 
Fast døgnsats i henhold til tabell dersom reelt forbruk ikke kan registreres. 
Kr 70,- pr 50 kWh – kort for uttak med kortautomat 
Renovasjonsgebyr: Se pkt. 5.3. 
Anløpsavgift: Se pkt. 2. 
Månedsleie gis ved mer enn 21 registrerte liggedøgn i en kalendermåned. 
 
Langtidsleie - Gamvik/Skjånes 
Fartøy som leier plass ved flytebryggene på fast kontrakt i Gamvik/Skjånes skal betale 
følgende satser pr. år (alle priser eks. mva): 
 
TABELL F2 - Flytebrygger Gamvik/Skjånes (langtid) 
Fartøystørrelse Pr år uten strøm Strøm kr/kWh Pr år inkludert strøm 1) 
  0 – 10 meter     4 275    0,90     6 000 
10 – 15 meter     4 750    0,90     9 000 
15 – 20 meter     5 400    0,90   11 000  
 
1) Gjelder årsleie dersom det ikke er mulig å måle reelt strømforbruk. 
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5.2 Renovasjonsgebyr 
 
Alle fartøyer som ligger ved kommunens kaier skal betale renovasjonsgebyr etter 
følgende satser: 
         
Fartøy mellom 50 og 200 b.t.  kr.   55,-  
Fartøy mellom 200 og 1000 b.t.  kr.   75,- 
Fartøy mellom 1000 og 5000 b.t.  kr. 185,- 
Fartøy mellom 5000 og 10000 b.t.  kr. 320,- 
Fartøy over 10000 b.t.   kr. 500,- 
 
Gebyret skal betales av alle båter som anløper/ligger ved kommunens kaier, men ilegges 
maks. 1 gang per måned per fartøy. 
 
Fartøy som brukes til ervervsmessig fiske, eller lystfartøyer skal betale følgende gebyr: 
 
Fartøy mellom 0,0m og 9,99 m  kr. 50,- 
Fartøy mellom 10m og 14,99m  kr. 70,-   
Fartøy mellom 15m og 19,99m  kr. 90,-    
Fartøy mellom  20m og 29,99m  kr.  120,-   
Fartøy over  30m og over   kr. 200,-    
 
Fartøyer tilhørende kommunen og som har fast plass ved flytebrygger i Gamvik eller på 
Skjånes betaler et årlig gebyr på kr. 200,-. 
 
5.3 Vannfylling 
 
Pris p.r. cbm. vann: kr. 13,- eks. mva.  
Minstefylling: kr. 100,- 
Overtid beregnes utenom ordinær dag eller havnevakt. 
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5.4 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. 5,- 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. 
 
5.5 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. 1,10- p.r. kw/t eks. mva.  
 
5.6 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.:  kr. 1,-  p.r. døgn. 
Minstepris               kr. 125,-          p.r. oppsetting 
 
Vinterlagring av båter på land koster kr 1550,- pr sesong. I opplagslokale er kostnaden 
2500,- pr. sesong. En sesong varer fra båten settes på land om høsten, og utløper 31.mai 
neste år. 
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6. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
 
 
6.1 AREALER 
 
For midlertidig lagring (under 6 mnd.) på havnevesenets arealer betales en leie på kr. 
20,- 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. 
 
 
6.2 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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