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1.

GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Formål.
Med hjemmel i ”Lov om havner og farvann” § 25 og § 42 – fjerde ledd, skal anløpsavgift,
gebyr, vederlag og godtgjørelse for tjenester sammen med øvrige inntekter ved havnedrift gi
dekning for utgifter til administrasjon, planlegging, utbygging og drift av kommunens anlegg
og havnemessige innretninger innen kommunens havnedistrikt og sjøområde. (Hver
driftsenhet/havn skal, så langt mulig bære egne kostnader).
1.2. Avgifts- og vederlagsområder.
Forskriften gjelder for hele kommunes sjøområde. Anløpsavgift betales for samtlige
havner/steder i kommunen og gjelder kommunes sjøområder. Gjennomgangstrafikk er
unntatt. Vederlag, gebyrer og betaling for tjenester knyttet til offentlige kaier og kommunens
arealer. Flakstad kommune kan inngå avtale med private kaieiere om samarbeid m.h.t.
havneoppsyn og oppkreving av avgifter, vederlag og godtgjørelser.
1.3. Fastsettelse av avgift, vederlag og gebyrsatser.
Satser for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og havnetjenester fastsettes av kommunestyret.
De fleste avgifter, vederlag, gebyrer og tjenester tillegges merverdiavgift.
Dette vil gå frem av fakturaen.
1.4. Innkreving av avgift, vederlag og gebyrsatser.
Ved bruk av offentlige kaier, arealer og innretninger kan Flakstad kommune pålegge
operatøren å kreve inn anløpsavgift, vederlag og godtgjørelse på Flakstad kommunes vegne
mot en avtalt godtgjørelse.
Faste brukere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over trafikk på vedkommende
havneanlegg.
1.5. Fast avtale om leie av kaianlegg og havneinnretninger.
Flakstad kommune kan i stedet for anløpsavgift og vederlag etter havnelovens § 25 og § 42
– fjerde ledd, inngå faste leieavtaler for hele eller deler av et kaianlegg eller areal med
tilhørende innretninger. Leien skal dekke de kostnader som henføres til leieobjektet.
1.6. Ettergivelse og nedsettelse av anløpsavgift og vederlag.
Flakstad kommune kan når særlige omstendigheter foreligger, og etter søknad, sette ned eller
ettergi påløpte avgifter og vederlag. I dette inngår ikke kostnadsmessige rabattordninger som
nevnt under pkt 4 og 5.
1.7. Varighet.
Avgifts- og vederlagsforskriftene og endringer av disse trer i kraft fra vedtaks dato.
Vederlagsregulativet vil normalt justeres årlig.
1.8. Merverdiavgift.
Det skal beregnes merverdiavgift for alle avgifter, vederlag og tjenester såfremt de ikke
gjelder fartøyer eller avgift/vederlag for fritidsbåter.
1.9. Unnlatelse av å inngi anløpsmelding og forsøk på unndragelse av betalingsplikt.
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Ved gjentatte unnlatelser av å inngi anløpsmelding til Flakstad kommune, eller forsøk på
unndragelse av betalingsplikten, kan fartøy eller reder avkreves det dobbelte av påløpt avgift
for anløpet. Det kan også kreves forskuddsbetaling i særlige tilfeller.
2.

Forskrift om kommunal anløpsavgift for Flakstad kommune i Nordland fylke, etter
lov om havner og farvann.

§ 1 Avgiftsplikt
For å dekke kostnader for utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og
farvannsloven og for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens
sjøområde, skal fartøy som anløper havner i Flakstad kommune betale anløpsavgift etter
denne forskrift.
Anløpsavgiften ilegges per anløp. Ved flere anløp i løpet av samme døgn fra kl. 0000 til
kl. 2400, eller ved anløp av flere havner i kommunen samme døgn, betales avgift bare en
gang.
§ 2 Unntak fra avgiftsplikt
Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:
a) Fartøy med største lengde under 15meter.
b) Bergings- og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting.
c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske.
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
e) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand.
§ 3 Inndrivelse og ansvar for betaling av anløpsavgift
Rederen og agenten svarer solidarisk for betaling av anløpsavgift etter denne forskrift.
Skyldig anløpsavgift kan inndrives etter bestemmelser i Lov av 4. april 2009 nr 17 om havner
og farvann § 55.
§ 4 Avgiftsberegningen
Anløpsavgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) slik denne er angitt i
Fiskeridirektoratets merkeregister eller i fartøyets målebrev i henhold til den internasjonale
konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av
merkeregister eller målebrev, fastsettes denne av Flakstad kommune administrasjon basert
på beregning for tilsvarende fartøy.
§ 5 Avgiftssatsene
Regulativet for kommunal anløpsavgift i Flakstad kommune står under kapittel 4.
§ 6 Bortfall og reduksjon av anløpsavgift
Dersom krav om anløpsavgift er åpenbart urimelig kan Flakstad kommune, for det enkelte
tilfellet bestemme at anløpsavgiften skal bortfalle eller reduseres.
§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.
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A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE KAIER OG
VEDERLAG FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER I FLAKSTAD KOMMUNE.
1.1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Dette reglement og regulativ gjelder for kaier og kommunale arealer i tilknytning til havner i
Flakstad kommune. Alle som benytter kaier og arealer skal rette seg etter dette reglementet
og skilting på de enkelte kaier og arealer.
Områder som disse bestemmelsene gjelder:
Napp Havn - Kaier og kommunal flytebrygger inkl. kommunens arealer.
Ramberg Havn - Kaier og kommunal flytebrygger inkl. kommunens arealer.
Fredvang Havn - Kai og kommunal flytebrygger inkl. kommunens arealer.
Sund Havn – Kai og kommunens arealer.
Krystad – Kai og kommunens arealer.
Skjelfjord – Kai og kommunens arealer.
1.2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Administrasjonen administrerer kaier, og arealer i tilknytning til havner i Flakstad kommune.
Disse er nevnt i pkt. 1.1.
Administrasjonen fatter enkelt vedtak i enkeltsaker, og anviser fortøyningsplasser etc.
administrasjonen har ansvaret for innkreving av avgift i henhold til vederlagsregulativet.
Administrasjonen er havnemyndighet for alle kaier og arealer som er listet opp i pkt. 1.1.
Administrasjonen fatter vedtak av prinsippell karakter og er ankeinstans for vedtak som er
fattet administrativt.
1.3. BESTEMMELSER OM FORTØYNING
Alle fartøy skal være registrert og registreringsnummeret skal være synlig på fartøyet.
Dette gjelder også fartøy i opplag og fartøy som ligger fortøyet på svai fortøyning innen for
den enkelte molo.
Faste fortøyningsplasser og lagerplasser anvises av administrasjonen.
Fartøy skal alltid være forsvarlig fortøyd, og på en slik måte at de ikke forårsaker skade på
andre fartøy. Eieren er ansvarlig for skade som blir påført andre grunnet dårlig fortøyning.
Fartøy som benytter havnen skal rette seg etter anvisninger fra administrasjonen.
Fartøyer som har fast tilhold i havnen skal benytte sin faste tildelte fortøyningsplasser.
Allmenningskaier og flytebrygger for gjesteplasser skal bare benyttes til lasting, lossing,
ombordstigning, bunkring etc.
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1.4. BRUKEN AV HAVNER, KAIER OG AREALER
På kaier, flytebrygger, moloer og arealer som eies av Flakstad kommune, samt i
havneområder skal det ikke lagres fartøyer eller andre ubrukelige gjenstander.
All lagring og opplag av båter skal anvises av administrasjonen.
Lystfartøyer og andre som ikke driver nyttetrafikk, skal unngå å komme i veien for fartøyer
som driver fiske eller annen nyttetrafikk.
Under ingen omstendigheter må fortøyning eller lagring skje på en slik måte at det hindrer
bruken av allmenningskaier og flytebrygger.
1.5. STRAFFEBESTEMMELSER
Fortøyning av fartøy uten avtale vil bli borttauet for eierens regning. Det samme gjelder
lagring og opplag på kommunale arealer i tilknytning til havnene.
Borttauing skal først skje etter skriftlig advarsel med tidsfrist for å få forholdet til å opphøre.
Dette gjelder imidlertid ikke uregistrerte fartøy i fortøyning eller opplag, samt lagret gods
som ikke er merket. Dette skal fjernes uten forvarsel.
Uhjemlet lagring ut over avtalt tidsfrist kan om nødvendig fjernes og lagres annet sted for
eieres regning og risiko.
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B. VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE HAVNER OG KAIER I
FLAKSTAD KOMMUNE.
2.1. VEDERLAGSOMRÅDE
Vederlaget skal innkreves innenfor de områder som Flakstad kommune disponerer.
Dette gjelder følgende områder:







Napp Havn - Kaier og kommunal flytebrygger inkl. kommunens arealer.
Ramberg Havn - Kaier og kommunal flytebrygger inkl. kommunens arealer.
Fredvang Havn - Kai og kommunal flytebrygger inkl. kommunens arealer.
Sund Havn – Kai og kommunens arealer.
Krystad – Kai og kommunens arealer.
Skjelfjord – Kai og kommunens arealer.

2.2. INNKREVING AV VEDERLAGENE
Vederlagene kreves inn innenfor vederlagsområdet og gjelder for bruk av offentlige kaier,
flytebrygger og arealer som eies og forvaltes av Flakstad kommune.
2.3. REGULERING AV TAKSTER M.V.
Vederlagene gjelder i budsjettåret. Vederlagene skal ikke forhøyes i perioden med mindre det
oppstår endrede forhold.
2.4. OPPLYSNINGSPLIKT FOR KAIBRUKERE
Kaibrukere plikter å gi administrasjonen de opplysninger som er nødvendig for å beregne og
innkreve vederlagene. Administrasjonen skal gi informasjon til kaibrukerne om hvordan de
skal gi slike opplysninger som er nevnt ovenfor.
Rapportering av godsmengde over Flakstad kommunes kaier skal foretaes for hvert anløp.
Opplysningene skal oversendes Flakstad kommune v. administrasjonen. Kaibrukere plikter å
gi administrasjonen de opplysninger som er nødvendig for kaiens planlegging og drift.
2.5. IKRAFTTREDELSE, OPPHEVELSE.
Reglementet trer i kraft fra vedtak i kommunestyret.
Opphevelse og endring av dette reglementet kan bare skje etter vedtak i kommunestyret.

2.6.

Anløpsavgift

Fartøyer som anløper eller har tilhold i havner og fiskevær innenfor havnedistriktet betaler
avgifter til kommunen etter følgende satser:
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Intervall

Generell avgiftssats

Cruise avgiftssats

For de første 300 BT

kr. 0,6158

kr. 185.-

kr. 0,7263

218.-

For de neste 300 BT

kr. 0,5388

kr. 162.-

kr. 0,6560

197.-

For de neste 600 BT

kr. 0,4068

kr. 244.-

kr. 0,4803

288.-

For de neste 800 BT

kr. 0,3519

kr. 282.-

kr. 0,4100

328.-

For de neste 1000 BT

kr. 0,2090

kr. 209.-

kr. 0,3397

340.-

For de neste 2000 BT

kr. 0,1650

kr. 330.-

kr. 0,2460

492.-

For de neste 5000 BT

kr. 0,1650

kr. 825.-

kr. 0,2460

1230.-

For de neste 10000BT

kr. 0,1429

kr.1429.-

kr. 0,1992

1992.-

For de neste 10000BT

kr. 0,1429

kr.1429.-

kr. 0,2460

2460.-

For alt over 30000 BT

kr. 0,1209

kr. 0,2460

Minsteavgift kr. 150,- per anløp

Fartøyer for passasjerbefordring
Rutegående passasjerfartøy, hurtigruter og ferjer, betaler anløpsavgift etter generelle satser,
med inntil 30 % rabatt.

Spesielle anløpsavgifter
Fartøyer i fraktfart innen havnedistriktet og omliggende farvann som føringsbåter,
slepebåter og fartøyer som brukes som losji/bosted betaler årsavgift etter følgende satser:
Fartøyer under 50 BT

kr. 510.-

Fartøyer over 50 BT

kr. 1 020.-

Ligger fartøyene ved offentlig kai, betales i tillegg kaivederlag og godtgjørelse/gebyr for
renovasjon, strøm, vann, osv.

Hjemmehørende fiskebåter
Fartøy registrert som fiskefartøy hjemmehørende i havnedistriktet betaler anløpsavgift etter
følgende satser per år:
Fartøy mellom 15 m og 21 m (49-69 fot)

kr. 566.-

Fartøy mellom 21 m og 28 m (69-92 fot)

kr. 853.-

Fartøy over 28 m (92 fot)

kr. 1 289.-

Ligger fartøyene til kai betales kaivederlag.
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Sesongavgift for fiskefartøy under Lofotfiske/sesongfiske (20,0 % økning)
Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift eller månedsavgift for tilhold innenfor Havnedistriktet, betaler sesongavgift etter følgende satser:
Fiskefartøy mellom 15 m og 21 m loa

kr. 62.- per dag

eller kr. 520.- per sesong (3 mnd)

Fiskefartøy mellom 21 m og 28 m loa

kr. 76.- per dag

eller kr. 630.- per sesong (3 mnd)

Fiskefartøy over 28 m loa

kr. 90.- per dag

eller kr. 750.- per sesong (3 mnd)

Minsteavgift kr 100,Motor - og seilbåter hjemmehørende i havnedistriktet som hovedsakelig anvendes til
fritidsbruk, betaler samme årsavgifter som registrerte fiskefartøy hjemmehørende i Flakstad
kommune
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2.7 Kaivederlag
Fartøyer som bruker offentlig kai betaler kaivederlag etter følgende satser:
Intervall

Generell avgiftssats

For de første 300 BT

kr. 0,8198

kr. 246.-

For de neste 300 BT

kr. 0,7982

kr. 239.-

For de neste 600 BT

kr 0,6930

kr. 416.-

For de neste 800 BT

kr. 0,6119

kr. 490.-

For de neste 1000 BT

kr. 0,4850

kr. 485.-

For de neste 2000 BT

kr. 0,2771

kr. 554.-

For de neste 5000 BT

kr. 0,2079

kr. 1 040.-

For de neste 10000BT

kr. 0,1733

kr.1 733.-

For de neste 10000BT

kr. 0,1500

kr.1 500.-

For alt over 30000 BT

kr. 0,1500

Minsteavgift kr. 150,- per anløp

Fiskefartøyer
Fiskefartøyer som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved kommunens kaier,
betaler vederlag etter følgende satser:
Per døgn

Per uke

Per mnd.

Inn til 10 m

(33 fot)

kr. 74.-

Kr. 368.-

kr. 872.-

Inn til 15 m

(49 fot)

kr. 88.-

Kr. 426.-

kr. 1 114.-

Inn til 21 m

(69 fot)

kr. 95.-

Kr. 482.-

kr.1 356.-

Inn til 28 m

(92 fot)

kr. 115.-

Kr. 532.-

kr.1 744.-

Over 28 m

(92 fot)

kr.133.-

Kr. 581.-

kr.1 937.-

Minsteavgift per. døgn kr 150,Fritidsfartøyer som benytter offentlige kaianlegg betaler samme vederlag som fiskefartøy.

Kaireglement og vederlagsregulativ – Flakstad kommune

10

2.8. Varevederlag
Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker.
For utgående varer påhviler avgiften varesender.
Grunnsats per tonn:

kr. 26,00

Minsteavgift for utgående varer

kr. 15,00 per tonn

Stykkgods

Kr. 15,00 per tonn

Vei-/salt i storsekk
Fiskeprodukter
Ferdigprodukter fisk/sild
Fiskeoljer tran
Jern/stål/aluminium

Kr. 20,00 per tonn

Trelast (1m3 – 0.5 tonn)
Bulk

kr. 14,00 per tonn

Sement, asfalt, shingel, grus, sand
Oljeprodukter
Kull/koks
Veisalt i bulk
Pallerte produkter av sement
Skifer, stein
Spesialgods

kr. 97,- per stk
kr. 97,- per stk

Kjøretøyer, vogner og lignende

kr.186,- per stk

Motorbåter, seilbåter
Arbeidsbrakker
Varevederlag containere
Grunnsats

kr. 26,- per tonn

For 20 fots containere beregnes 10 tonn og tilsvarende mer eller mindre for hhv.
større, eller mindre containere.

Vederlag for overliggende varer.
Varer som losses ved offentlige kaianlegg kan ligge vederlagsfritt i 48 timer etter lossing.
Tillates varene lengre lagringstid enn 48 timer betales kr. 3.- pr opptatt kvm per døgn. For
transitt - og gjennomgangsgods betales etter 48 timer det halve av ovennevnte satser.
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2.9 LEIE AV AREAL
For leie av Flakstad kommunes areal i tilknytning til havner betales kr. 14 pr m2 pr mnd. For
annet areal ved havnene vises til eget regulativ for næringsareal i Flakstad.
2.10 STRØM – VANN OG RENOVASJON
Strøm betales etter forbruk. Kommunen foretar måleravlesning og fakturerer …xxx??..
Vann og renovasjon inngår i kai leien
2.11 VEDERLAG FOR BORTTAUING OG UHJEMLET LAGRING
Borttauing av båter som er fortøyd i strid med reglement pkt. A blir avkrevd følgende:
 Borttauing, ilandsetting
 Lagring av borttauede båter pr døgn.
 Utsetting av pålandsatte båter

kr. 1160,kr. 116,kr. 580,-

Bortkjøring av uhjemlet lagrede båter, utstyr og varer. Faktureres etter faktiske utgifter og
medgått tid med kr. 350,- pr time med tillegg 15 % administrasjonsgebyr.
2.12 ANDRE BESTEMMELSER
Ved næringsetablering eller når andre forhold tilsier det, f.eks store mengder gods eller spesielle
prosjekter etc, kan administrasjonen inngå avtale om andre former for avtaler og vederlag som
avviker fra dette regulativet. Slike avtaler skal godkjennes av Formannskapet når den anslåtte
verdien overstiger 50.000 kr eller når avtalen antas å få direkte konsekvenser for andre brukere av
kommunale kaier og areal.
Havnekomité
I havner der det er etablert havnekomité kan administrasjonen i Flakstad kommune søke råd og
samarbeid med komitéen i aktuelle havnespørsmål som angår denne forskriften.

2.13 RULLERING
Vederlagsgebyret rulleres annet hvert år ved behandling av økonomiplan/årsbudsjett.
Dette reglementet med gebyrregulativ er vedtatt i Flakstad kommunestyre
den______________________, sak ---/2015
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