
 

Dokument nr. 3 i sak 2020/6161-Forskrift om havne- og farledsavgifter i Senja kommune 

Dato: 29.07.2020 

 

Havneregulativ, forskrift om betalingssatser for havnetjenester og 
saksbehandling i Senja kommune, datert 29.07.20 

Hjemmel 
Hjemmelen for fastsettelse av avgifter og gebyrer innen havneområdet gis i lov om havner og farvann 
(havne og farvannsloven) – LOV-2019-06-21 nr 70, med tilhørende forskrifter. 

Pris og betalingsbestemmelser 

Betaling for bruk av tjenester ved kommunens kaier og infrastruktur 

Kaivederlag 

Kaivederlag NOK (ekskl. mva.) 
Minstebeløp 200 Pr. BT 
Leie av kaiplass  0,95 Pr. BT 

Vederlag for ankring på reden 

 NOK (ekskl. mva.) 
Fartøy som ligger forankret  500  Pr. døgn 

Langtidsleie brygge og kaiplass 

Varevederlag 

Vareslag  NOK (ekskl. mva.) 
Stykkgods 30 tonn 
Partilaster (bigbags, bygningsprodukter, papir og plast, 
jern/aluminium, salt i sekk, bygningsstein, 
betongelementer, olje og oljeprodukter 

20 tonn 

Bulk – grus/sand/asfalt (som ikke nevnes spesifikt 
lengre ned) 

20 tonn 

Silicastøv 10 tonn 
   
Containere under 25 fot 200 stk. 
Containere 25 -40 fot 275 stk. 
Containere over 40 fot 360 stk. 
Spesialgods   
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Biler, campingvogner, brakker, bygningselementer 
under 6 meter 

130 stk. 

Biler, campingvogner, brakker, bygningselementer over 
6 meter 

250 stk. 

Gods med bare angitt kubikkmål regnes  1 m³ = 0,5 tonn 
Sand, grus, singel og asfalt 1 m³ = 1,5 tonn 

Passasjervederlag 

Passasjervederlag er betaling for passasjerenes bruk av kommunale kaier. Vederlaget belastes skip 
som frakter passasjerer over offentlige og private kaier.  Satsene for passasjervederlaget forhandles 
en gang pr. år Passasjervederlaget justeres i henhold til disse forhandlingene 

 NOK (ekskl. mva.) 
Passasjervederlag Etter 

avtale 
passasjer 

Salg av varer og tjenester 

Vann 

 230 Pr. (ekskl. mva.) 
Drikkevann 30 Pr. tonn 
Minstepris 300 10 tonn 
Til- og frakobling kl. 0800–1600 800/time 1 time 
Til- og frakobling kl. 1600–0800 og helgen 1300/time 2 timer 
Til- og frakobling helligdager  1600/time 2 timer 

 

Strøm 

 NOK Pr. (ekskl. mva.) 
Strøm 3,00 Pr. Kw 
Til- og frakobling kl. 0800–1600 800/time 1 time 
Til- og frakobling 1600–0800 og helgen 1300/time 2 timer 
Til- og frakobling helligdager  1600/time 2 timer 

For faste brukere av havnen kan det inngås egne avtaler om kjøp av strøm. 

Avfallsgebyr/Skipsrenovasjon 
Fartøy som har behov for renovasjon, henvender seg i hvert enkelt tilfelle direkte til Senja avfall AS. 

Fartøyets eier betalealer direkte til Senja Avfall for denne tjenesten. Se ellers gjeldende avfallsplan for 
Finnsnes regionhavn/Avløpsplan for havner i Senja kommune. 

Dersom det ønskes bistand vedrørende levering av avfall i havner må det sendes egen melding til 
havn@senja.kommune.no om dette og fartøyet vil bli fakturert for reell kostands + 10 % i 
administrasjonsgebyr. 

mailto:havn@senja.kommune.no
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Leie av arealer, bygninger. parkeringsplasser 
For leie av arealer på inngjerdet område tilkommer et securityvederlag på kr 10 pr. m² i tillegg til 
arealleie nevnt under. 

Avtale leie av kai- og bakareal gjelder normalt for inntil 4 uker. For leie utover 4 uker inngås egne 
leieavtaler. 

Terminalvederlag landverts transport. 
Samme satser og regler som bestemt for varevederlag, se tabell for varevederlag. 

Utleie  
Korttidsleie av arealer NOK  (ekskl. mva.) 
Døgnleie 5 Pr. m² 
Ukesleie 15 Pr. m² 
Månedsleie ved leie mer enn 3 uker 59 Pr. m² 
Døgnleie Container under 25 fot 30 Pr. stk.  
Døgnleie Container over 25 for mindre enn 40 fot 40 Pr. stk. 
Døgnleie Container over 40 fot 50 Pr. stk. 

 

Parkering på Senja kommunens kai – havneområder uten avtale kr 500 pr. døgn. 

Bruk av kaiarealer 
For bruk av kommunale kaiarealer for vinteropplag etter avtale betales det til Lenvik kommune kr 200 
pr. fot for vinteropplag 1 september 30. april.  Båter som ikke er fjernet fra vinteropplag innen 30 april 
faktureres kr 500,- pr. overstående måned. 

 NOK (ekskl. mva.) 
Leie av kaiplass for båter under 15 meter  10 000 Pr. måned. 

 

ISPS område 
Det er ikke tillatt å hensette varer og gods innenfor ISPS-området uten etter avtale med Senja 
kommune. 

Overtredelse av denne reglen vil medføre et tilleggs vederlag på kr 500 pr. tilfelle, samt at 
varen/godset blir fjernet for eieres regning og risiko før anløp av neste fartøy. 
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Senja kommunes kaier og øvrig havneanlegg 
Varer og lastbærere som blir liggende på Senja kommunes kaier, areal eller innretninger ut over den 
tid som dekkes av varevederlaget, vil bli belastet med vederlag for overliggende varer. Lastbærere 
anses som vare.  

Varemottaker er betalingsansvarlig for vederlaget ved innkommende gods, mens avsender er 
ansvarlig for overliggende utgående gods og gods i transitt. Vederlaget er det samme for ut- og 
inngående vare. 

Ved særlig store godsmengder i en og samme losse- eller lasteoperasjon kan administrasjonen 
innrømme lengre fri mellomlagringsperiode enn hva som dekkes av varevederlaget  

ISPS Gebyr 
For å forebygge og hindre terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade 
havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disser er «International Ship and Port Facility 
Security Code» (ISPS regimet) implementert i norsk havnelovgivning. Fartøy og sjøgående 
innretninger som bruker kommunale kaianlegg som er ISPS-sikret, skal betale ISPS-vederlag. 

ISPS-gebyret innkreves med 25% av kaivederlag ved godkjent ISPS-kaianlegg. 

Fritak for ISPS-vederlag 

Så lenge Nærings- og fiskeridepartementet ikke iverksetter skjerpede tiltak med hjemmel i forskriftens 
§ 2. nest siste ledd gis «rutegående passasjerfartøy i innenriks fast, med fast terminalplass i ISPS 
området i Senja kommune» fritak for ISPS-vederlag. 

Adgangskort 
 NOK (ekskl. mva.)  
Utstedelse av ID-kort  250 Pr. stk. 
Årlig leie for ID-kort 200 Pr. år  
ISPS-kurs – kreves før kort utstedes  250 Pr. stk. 

Fortøyningstjeneste, tilkobling strøm og drikkevann 
Fartøy som anløper havn, må selv besørge forsvarlig fortøyning.  I forbindelse med bestilling av 
kaiplass eller ankerplass kan nødvendig fortøyningsbistand bestilles.  Tjenesten dekkes mot faktiske 
kostnader samt reisekostnader. 

For rutegående fartøy med faste anløpstider kan det inngås særskilt avtale om fortøyningsbistand. 

 NOK- 
pr. time 

Minstepris 

Leie av arbeidskraft 0800–1600 hverdag 800  1 time 
Leie av arbeidskraft 1600 – 0800 + lørdag og søndag 1 300 2 timer 
Leie av arbeidskraft på helligdager 1 600 2 timer 
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Saksbehandlingsgebyr 

Til dekning av Senja kommunes nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse 
etter Lov om havner og farvann |14 og forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr. 

Gebyrene kreves betalt før saksbehandlingen starter. Saksbehandlingen vil iverksettes når innbetaling 
av gebyr er registrert på Senja kommunes sin bankkonto. 

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, vil tiltakshaver 
eller rekvirent få tilbakebetalt halve gebyret. 

Innbetalt saksbehandlingsgebyr vil ikke bli refundert ved avslag på søknad. 

 NOK (ekskl. mva.) 
Enkel flytebrygge 2 500 Pr. sak 
Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, utfyllinger, 
utdypninger, opplag av fartøy, ledninger, kabler, rør 
mv. 

5 000 Pr. sak 

Forhåndskonferanse  2 000  Pr. sak 
Befaring (Reisekostnader etter statens satser kommer i 
tillegg) 

1 500 Pr. sak 

Oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen 
skal belastes gebyr etter medgått tid 

4 000 Minstepris pr. sak 

Leie av plass i småbåthavner  
Leie av plass i småbåthavn – Brenneset, søkes Senja kommune ved skriftlig søknad. 

Brennesset NOK (ekskl. mva.) 
Leie av båtplass kr 250 pr. m inkludert tilgang til vann 250 Pr. m pr. mnd. 
Tilgang til strøm 3,00 Pr. kw 

Leien justeres årlig i tilknytning med behandling av kommunens årsbudsjett. 
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Informasjonsplikt 
Alle fartøy med bruttotonnasje på 300 tonn eller mer skal avgi melding ved anløp til havn i Norge. Det 
er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål 
og fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter Det vil si at fiskefartøy og 
historiske fartøy som er på 300 BT eller mer, og som er 45 meter eller mer, skal avgi melding etter 
denne bestemmelsen. 

Meldingen skal inneholde: 

 Identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal, IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer) 
 Bestemmelseshavn 
 Samlet antall personer om bord 
 Fartøyets bruttotonnasje 
 Fartøyets lengde 
 Godsmengde 
 Lastemengde 
 Forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen 
 Forventet tidspunkt for avgang fra havnen 

Melding skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Om Reisen er på under 24 
timer, kan meldingen gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havnen. 

For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingene gis så snart ankomsthavnen er kjent. 
Dette vil typisk kunne gjelde fiskefartøy. 

Meldingen skal gis via SafeSeaNet Norway. 

Melding om farlig last  
Alle fartøy som har farlig eller forurenset last om bord, skal avgi melding. Det er ingen nedre 
størrelsesgrense for når et fartøy skal avgi melding etter denne bestemmelsen. Hva som anses som 
farlig eller forurenset last er definert i meldepliktforskriften § 2 d) og e). 

I tillegg skal alle fartøy over 1 000 bruttotonn, som har bunkers eller smøreolje til bruk om bord avgi 
melding om farlig eller forurenset last. 

Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle 
formål og fiskefartøy eller historiske fartøy under 45 meter. Det vil si at alle fiskebåter, fritidsfartøy og 
historiske fartøy som har lengde på mer enn 45 meter, og som har farlig eller forurenset ast, avgi 
melding etter denne bestemmelsen. 

Det er mulig for fartøy i rutefart å få unntak fra å rapportere. 

Meldingen skal inneholde følgende informasjon: 

 Identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal, IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer) 
 Bestemmelseshavn 
 Samlet antall personer om bord 
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 Fartøyets bruttotonnasje 
 Fartøyets lengde 
 Godsmengde 
 Lastemengde 
 Forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen 
 Forventet tidspunkt for avgang fra havnen 
 Korrekt teknisk betegnelse på den farlige eller forurensede lasten 
 Bekreftelse på at det om bord foreligger en lasteliste, et lastemanifest eller en egnet lasteplan 

som utførlig angir den farlige eller forurensede lasten og dens plassering, adresser der 
detaljerte opplysninger om lasten kan innhentes 

Melding skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Hvis reisen er på under 24 timer, 
kan melding gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havnen. 

For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingen snarest gis når bestemmelseshavnen er 
kjent. Dette vil typisk gjelde fiskefartøy. 

Meldingen skal gis via SafeSeaNET Norway. 

Orden og bruk av farvann og havner 
Diverse bestemmelser finnes i lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Senja 
kommune, Senja kommunestyre xx.xx.xx.2020, diverse krav ved opphold, fortøyning, dykking, 
snøtømming og avfallshåndtering. 

Offentlige kaier i Senja kommune 
 Finnfjord (Finnsnes Regionhavn NOFNE-0007) ISPS - Havn 
 Finnsnes (NOFNE-0003) 
 Tennskjær 
 Kårvik – ISPS havn 
 Lysnes 
 Botnhamn liggekai 
 Ørnfjorden 
 Fjordgård 
 Husøy liggekai 
 Skaland industrikai 
 Ersfjord almenningskai 
 Gryllefjord liggekai 
 Grunnfarnes almenningskai 
 Flakstadvåg almenningskai 
 Rødsand almenningskai 
 Skrolsvik almenningskai 
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Organisering 
Senja kommune havn er organisert under Samfunnsutvikling.  

Delegering av myndighet jf. kommunens delegeringsreglement i henhold til Havn- 
og farvannsloven 
Det vises til Senja kommunes delegeringsreglement når det gjelder delegeringer i henhold til Havn og 
farvannsloven 

Kontaktinformasjon 
Epost: havn@senja.kommune.no 

Havnetelefon: 966 36 613 

Postadresse: Senja kommune, PB 602, 9306 Finnsnes 

Regulering av takster  
Betalingssatsene gjelder normalt ett år og fastsettes normalt for budsjettåret. 

Senja kommune forbeholder seg imidlertid om nødvendig å kunne regulere betalingssatsene i løpet av 
året. 

Alle priser er presentert ekskl. mva., som blir tillagt ved fakturering, med unntak her er varer og 
tjenester til utenlandske skip. 

Ikrafttredelse - opphevelse 
Denne forskriften iverksettes fra 01.01.2021, der ikke annet er angitt 

mailto:havn@senja.kommune.no
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Vedlegg 

Definisjoner og betingelser 
BT  Skipets offisielle brutto tonnasje 

ISPS  International Ship Port Security 

Senja havn er en del av Senja kommune med organisasjonsnummer 921 369 417 

Priser er oppgitt i norske kroner (NOK) 

Betalingsbetingelser Standard betalingsbetingelser for Senja kommune. 

Inndrivelse Fordringer inndrives etter lov om havner og farvann, kommunal forskrift og 
kommunens bestemmelser. 

Anløpsavgift 
Anløpsavgift er vederlag for kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel 
i lov om havner og farvann, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i 
kommunens sjøområde. LOV-2019-06-21—nr 70, §36, FOR-2019-12-11-1838. 

ISPS-gebyr 

Avfallsgebyr 
Senja kommune er pliktig til å sikre løsninger for mottak av skipsavfall i henhold til FOR 2004-06-01-nr 
931 – Forskrift om begrensing av forurensing kap. 20. 

Saksbehandlergebyr 
Senja kommune fastsetter saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø 
i henhold til FOR 2010-12-20- nr 1760. Forskrift om saksbehandlergebyr etter lov om havner og 
farvann §§1,6 og 8. 

Salg av tjenester 
Lov om havner og farvann gir Senja kommune mulighet for å drive forretningsmessig gjennom salg av 
tjenester. Jf. § 42 6 ledd. 
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Utleie 
Senja kommune leier ut arealer til bedrifter som har behov for lagring av varer eller utstyr tilknyttet 
havnen. 

Vederlag 
Senja kommune innkrever kaivederlag, varevederlag og passasjervederlag i henhold til lov om havner 
og farvann § 29 Vederlag for havnetjenester og havneinfrastruktur. 

Pris  
Kunder og brukere av havner og kaier i Senja kommuner er forpliktet til å betale den pris som er 
fastsatt eller den pris som er avtalt i henhold til foreliggende regulativ. 

Valuta 
Alle priser er oppgitt i NOK eksklusive mva. 

Tilbud 
Alle tilbud som Senja kommune, havn gir er forpliktende inntil kundens aksept av tilbudet er kommet 
Senja kommune - havn i hende. 

Forfall 
Senja kommunes fakturaer forfaller til betaling   30 dager etter fakturadato. 

Sikkerhetsstillelse 
Senja kommune - havn kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester som skal 
leveres. 

 

Alf Ingvart Rørbakk 

Kommunalsjef 


