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1. Innledning
Havneregulativet omfatter anløpsavgifter for alle sjøområder i Tønsberg kommune og
andre betalingssatser for bruk og tjenester ved Tønsberg kommunes kai- og
havneområder.
Anløpsavgiften :
Fastsettelse av anløpsavgifter følger Lov om havner og farvann (2009) med tilhørende
forskrift (2010) samt kommunal forskrift om anløpsavgift for Tønsbergs sjøområder
(2018).
Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jfr. havne- og
farvannsloven), dvs utgifter til å sikre skipsleden for trygg ferdsel, merking, skilting,
opplodding, kartlegging, isbryting, etc.

Andre betalingssatser:
Fastsettelse av øvrige betalingssatser er ikke regulert av lov og følger vanlige
kostnads- og markedsmessige prinsipper.


Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder,
men er ikke forutsatt å gi resultateffekt.



Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kai areal, kran og andre
anleggsmidler. fastsettes forretningsmessig.



Salg av varer er salg av konkret vare innkjøpt for salg. Tjenestesalg er tjenester
utført av havnepersonell eller personell i havnens tjeneste. Priser fastsettes
forretningsmessig.



Utleie av utstyr som kan tilbys kunder for leie. Priser fastsettes
forretningsmessig.

2. Avklaringer og definisjoner
BT

Skipets offisielle brutto tonnasje.

ISPS

International Ship Port Security

Tønsberg havnevesen er en virksomhet i Tønsberg kommune.
Priser Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK)
MVA Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, unntatt bryggeavgiften for
fritidsbåter
Fartøy i rutetrafikk med offentlige støtte etter offentlig anbud, har prioritet ved tildeling
av kaiplass.
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Betalingsbetingelser: Standard betalingsbetingelser for Tønsberg kommune.
Inndrivelse. Fordringer inndrives etter lov om havner og farvann, kommunal forskrift
og kommunale bestemmelser.

3. Anløpsavgift
I henhold til Havne- og farvannsloven § 25 og Forskrift om anløpsavgift for Tønsberg
kommunes sjøområder vedtatt av Tønsberg bystyre XX:XX.2019
Anløpsavgift (eks. MVA)
Fartøy
Minste avgiftsbeløp

NOK

(eks. mva)

1,-

Pr brutto tonn
(BT)

500,-

Havnestyret kan inngå egne prisavtaler
for havner med kontinuerlige anløp.

4. Betaling for bruk av og tjenester ved kommunens kaier og
infrastruktur

Gebyrer

NOK

(eks. mva)

ISPS – gebyr , skip

0,20

Pr BT

ISPS – gebyr , vare/last

0,20

Pr tonn last

Gebyr for tilsyn av private kaianlegg,
ISPS, etc

1.000.-

Pr time

Behandlingsgebyr byggesaker, etc

1.000.-

Pr time

NOK

(eks. mva)

Avfallsgebyr
Minimum 100 kr, maks 500

kr.0,22

Pr BT

Siste havn utenfor EU/EØS

50 % tillegg

Avfallsgebyrer *

*Iht Forurensingsforskriften kap. 20
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NOK

(eks. mva)

1,-

Pr dag
Pr (BT)

Minstebeløp

500,-

Pr dag

Langtids leiekontrakt kaiplass pr mnd

200,-

Rabatt for årskontrakter

25 %

Rabatt for rutebåter og charterbåter
ved «Fiskebrygga» **

50 %

Rabatt for båter med salg av sjømat **

50 %

Pr mnd
Pr meter
kailengde
Rabatter krever
egne kontrakter.
Det innvilges kun
1 rabattordning pr
fartøy

Varevederlag

NOK

(eks. mva)

Sand, grus og singel

5,50

Pr tonn

Sement, sementvarer

6,50

Pr tonn

Varer av stein og gips

9,-

Pr tonn

Øvrige varer

11,-

Pr tonn

Kaivederlag *
Leie av kaiplass for fartøy

* Eksklusiv strøm og vann
** Maksimalt 3 samtidige båter/plasser.

Rabatt ved omlasting fra bil til bil

- 50 %

NOK

(eks. mva)

Leie av 50 tonn havnekran

1.800,-

Pr time

Leie av 50 tonn havnekran utenom
arbeidstid

2.500,-

Pr time

900,-

Pr time

Kranvederlag

For ventetid

Det belastes minimum for 1 time i arbeidstiden og 2 timer utenom
arbeidstid.
Arbeidstid er hverdager 0700 – 1500.
Krankjøring må bestilles før kl. 1500 virkedagen før.
Avbestilling må senest skje før kl. 1500 virkedagen før.
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NOK

(eks. mva)

0,-

Faste broåpninger

0,-

Faste broåpninger

900,-/t

Gjelder ikke
fritidsbåter

Salg av ferskvann

NOK

(eks. mva)

Grunnbeløp

400,-

Vederlag for broåpning
Sommerhalvåret 15/5- 15/9:
Man – tors
kl 07:00 – 20:00
Lør/søn/helligdag kl 09:00 – 20:00
Vinterhalvåret 16/9 – 14/4:
Man – tors
kl 0700 – 15:00
Utenfor disse tidspunktene beregnes
timepris - minimum 2 timer
Ekstra broåpning må bestilles mellom
kl 0700-1500.

Ferskvann

20,-

Rigging/assistanse av 1 mann kl 07:0015:00 (minimum 1 time)
Rigging/assistanse av 1 mann utenfor
arbeidstid (minimum 2 timer)

Pr m3 /tonn

650,-

Pr time

900,-

Pr time

NOK

(eks. mva)

Salg av tjenester

NOK

(eks. mva)

Assistanse av 1 mann kl 07:00-15:00

650,-

Pr time

Assistanse av 1 mann utenfor
arbeidstid (minimum 2 timer)

900,-

Pr time

Salg av strøm
Etter avtale
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NOK

(eks. mva)

1.500,-

Pr time

Assistanse av 1 mann i arbeidstiden

650,-

Pr time

Assistanse av 1 mann utenom arb.tid
(min 2 timer)

900,-

Pr time

Stor båt i arbeidstiden inkl 1 mann *

1.700-3.000

Pr time

Stor båt utenom arbeidstid inkl 1 mann*

2.500-4.000

Pr time

NOK

(eks. mva)

Utleie av lekter uten båt

1.000,-

Pr time

Utleie av lekter sammen med båt

1.000,-

Pr time

3.000,-

Pr døgn

5.000,-

Pr døgn

NOK

(eks. mva)

Traktor, lift, etc, inkl 1 mann i arb. tiden

1.800,-

Pr time

Traktor, lift, etc, inkl 1 mann utenfor arb
tid

2.500,-

Pr time

NOK

(eks. mva)

Utleie av båt
Utleie av lettbåt inkl. 1 mann

*Timepris reguleres etter bruk

Utleie av lekter

Utleie av lekter, langtidsleie (over 2
uker)
Utleie av lekter, korttidsleie (mindre
enn 2 uker)

Utleie av maskiner og utstyr

Utleie av areal
Areal på kaien
Innenforliggende areal korttid (under 3
mnd)
Innenforliggende areal langtid (over 3
mnd)
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2,-

Pr m2 / pr døgn

0,65

Pr m2 / pr døgn

0,50,-

Pr m2 / pr døgn

Fritidsbåter

NOK

Totallengde under 12 m (40 fot)

250,-

Kl 12:00-12:00

350,-

Kl 12:00-12:00

600,-

Kl 12:00-12:00

Totallengde over 12 m, under 14 m
(40-49 ft)
Totallengde over 15 m, under 25 m
(50 – 83 ft)
Totallengde over 25 m (83 ft)

(inkl. mva)

1.200,(pluss
Kl 12:00-12:00
anløpsavgift)

Tilleggsgebyr for ikke betalt vederlag

500,-

Opplag i perioden 16/9 – 14/4 (helt
eller delvis)

2.500,-

Anviste dagplasser kl 0800 – 2200

Pr mnd

0.-

5. Orden i og bruk av farvann og havner
Diverse bestemmelser finnes i lokal «Forskrift om bruk av og orden i havner og
farvann, Tønsberg kommune, Vestfold.» Tønsberg bystyre xx.xx.2019, diverse krav
ved opphold i havn, fortøyning, dykking, passering av broer, snøtømming.

6. Fartsbegrensninger
For å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø og
friluftsliv reguleres bruk av fritidsfartøy i egen «Forskrift om fartsbegrensning i

sjøen, sjøkart nr 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner
av 19.04.2010 nr 574».
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