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TAXA FÖR FARTYG OCH HUSBILAR I HAMNOMRÅDEN I VALDEMARSVIKS KOMMUN
att gälla fr o m 2020-04-01
Hamnområden är markerade i bilagda kartor. Inom dessa områden gäller
hamnordningen och hamntaxan om inget annat avtalats
Allmänt
Med fartyg förstås i denna taxa varje farkost som används för transport på
vatten.
Taxor
1.

För fartyg i yrkesutövning ska hamnavgiften utgå med följande belopp räknat från
påbörjat dygn.
för ett fartyg med en längd upp till och med 12 meter

410 skr

för ett fartyg överstigande 12 meter

450 skr

För anslutning till elnätet beräknas självkostnad. Hamnvärden tillhandahåller mätare
På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

2.

För fartyg med anvisad plats enligt årsavtal ska avgiften erläggas med följande belopp,
räknad för kalenderår:
(anvisad plats regleras i hamnordningen) Tänk på begränsad plats i hamnen!
Avgift

för ett fartyg med en längd upp till och med 12 meter
för ett fartyg med en längd överstigande 12 meter
För anslutning till elnätet beräknas självkostnad. Hamnvärden tillhandhåller mätare
På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

2 180 skr
3 470 skr

Folkbokförd
på ö

1 310 skr
2 080 skr
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3. Fartyg i chartertrafik
Fartyg i chartertrafik som inte har hemmahamn i Valdemarsvik eller Fyrudden ska
erlägga avgift varje gång fartyget angör kaj.
för ett fartyg med en längd upp till och med 12 meter

560 skr

för ett fartyg med en längd överstigande 12 meter
700 skr
För fartyg med hemmahamn i Valdemarsvik eller Fyrudden som är huvudsakligen
avsedd för passagerartrafik kan i mån av utrymme en plats anvisas till en avgift av:
Under högsäsong 15 juni till 15 augusti
för ett fartyg med en längd upp till och med 12 m, per månad
eller per dygn

1 260 skr
120 skr

för ett fartyg med en längd över 12 m, per månad
eller per dygn

1 680 skr
140 skr

Under lågsäsong/ övrig tid
för ett fartyg med en längd upp till och med 12 m , per månad
eller per dygn

560 skr
60 skr

för ett fartyg med en längd över 12 m, per månad
eller per dygn

840 skr
90 skr

På angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt
Med hemmahamn avses fartyg som har årsavtal med Valdemarsviks kommun
om tilläggsplats i hamnområdet
4.

Gästhamnsavgift per dygn för fritidsbåtar i hamnområde
1 juni till och med 31 augusti för båtar upp till och med 12 m längd

250 skr

1 juni till och med 31 augusti för båtar över 12 m längd

370 skr

Avgift för kortare tilläggning under dagtid mer än 4 timmar

60 skr

Månadsavgift för fritidsbåtar i mån av plats under tiden
1 september till och med 30 maj

220 skr
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Ställplatsavgift för husbilar, per dygn
1 juni till och med 31 augusti
1 april till 31 maj till och med 1 september till 31 oktober
1 november till och med 31 mars

250 skr
200 skr
175 skr

Båtuppläggningsplats/vinterförvaring

50:-/m2

På angivna avgifter ingår lagstadgad mervärdesskatt.
Fartyg som är befriade från hamnavgift
Fartyg i myndighetsutövning och räddningstjänst i skärgården samt fartyg som anlöper
hamnen i nödsituation är befriade från hamnavgift.

A.

För gods och varor

Allmänt
Med gods och varor avses sådant som lastas eller lossas över kaj till eller från fartyg samt
sjösättning via ramp
Taxor
Varor och gods per påbörjad timme för lastningen och lossning
över kaj (exklusive moms)

120 skr

Sjösättning vid ramp per tillfälle (inklusive moms)

120 skr

B.

Gemensamma föreskrifter

1.

Avgifterna enligt denna hamntaxa skall erläggas inom de områden som finns angivna
på bifogade kartor.

2.

Avvikelser från gällande taxor kan, om särskilda skäl finns begäras och beslutas av
hamnchefen.

3.

Fartyg överstigande 18 meter som avser att angöra hamnområdena är skyldig att
anmäla ankomstdag. För Valdemarsviks inre hamnområde, telefon 0123-191 00 och för
Fyruddens hamnområde, telefon 0123-401 20.

4.

Avgifterna i denna taxa ska justeras med femårsintervaller innebärande en höjning med
5 % och justeras till närmast 10-tal kronor var femte år från och med 2025-01-01.
-------------------------------------------

