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Velkommen  

til Båtsfjord Havn! 

 

 

 

 

Båtsfjord Havn KF er et kommunalt foretak som er eid av Båtsfjord kommune. Vår 

oppgave er å samordner og drifte Båtsfjord kommune sin havnevirksomhet, og 

ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver i kommunens havner og 

farvann. 

 

Båtsfjord Havn KF har som visjon å være Finnmarks viktigste knutepunkt mellom sjø 

og land, og skal fremstå med et kostnadseffektivt, høykvalitets havnetilbud med 

tilpassede logistikkløsninger som bidrar til økt sjøtransport over havnedistriktet. 

 

Takk for at dere besøker Fiskerihovedstaden og Båtsfjord Havn.  
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Generelt om priser 

og forretningsvilkår 
 

 

Kunder av Båtsfjord Havn KF (heretter 

«Båtsfjord Havn») har plikt til å gi 

opplysninger som er nødvendige for bruk til 

trafikkplanlegging, føring av statistikk og 

beregning av gebyrer og vederlag.  

 

Utestående fordringer som er forfalt, vil 

inndrives, jf. lov om inkassovirksomhet og 

annen inndriving av forfalte pengekrav.  

 

Båtsfjord Havn kan kreve at havnekunder 

stiller økonomisk sikkerhet for  

betaling av gebyrer og vederlag. Ved 

forsinket innbetaling svares morarenter, jf.  

Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 

 

Utførte oppdrag, ytelser og tiltak som ikke er  

beskrevet i dette dokumentet blir fakturert 

med påløpte kostnader eller etter avtale 

(f.eks. bruk av eksterne serviceleverandører. 

Dette gjelder også ytelser og tiltak som blir 

iverksatt av Båtsfjord Havn ut fra miljø- eller 

sikkerhetshensyn (f.eks. berging av fartøy). 

 

Dersom det er funnet feil i 

grunnlagsopplysninger og det kan 

dokumenteres at det som følge av  

disse feilene er betalt for mye i gebyr eller 

vederlag, kan regulering finne sted etter 

påkrav overfor Båtsfjord Havn, men ikke 

senere enn 3 måneder fra betalingsdato.  

 

Båtsfjord Havn kan, når det foreligger særlige 

grunner, nedsette eller ettergi påløpt gebyr 

eller vederlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den grad Båtsfjord Havn skulle bli forhindret 

fra å levere en avtalt ytelse, kan det ikke 

kreves erstatning for påførte følgeskader 

med mindre annet følger av dette dokument.  

Et dokumentert krav må i så fall sendes til 

Båtsfjord Havn innen rimelig tid og senest 6 

måneder etter at skaden har  

oppstått. 

 

ISPS ivaretas av PFSO på Båtsfjord 

havneanlegg. Båtsfjord Havn og PFSO 

sørger for å ivareta alle sikringstiltak og 

rutiner.  

 

Alle priser er i norske kroner (NOK) og 

eksklusiv merverdiavgift.  

 

Om ikke annet er avtalt er betalingsfrist 14 

dager fra faktura dato.   

 

Priser er fastsatt av Båtsfjord Havn ved 

havnestyret. 

 

Det tas forbehold om trykkfeil.  

 

Alle bilder som er brukt i dette dokumentet 

eies av Båtsfjord Havn KF.  
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Bruk av maritim 

infrastruktur 

 

A. Farvannsavgift (tidligere 

anløpsavgift) 

 Med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 70 

om havner og farvann §§ 36 og 40 - og 

forskrift av 11.desember 2019 nr. 1838 

om kommunens beregning og innkreving 

av farvannsavgift og med hjemmel i lov 

22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven) 

§15-1, forskrift av 11. desember 2019 nr. 

1731 (selvkostforskriften) om «beregning 

av samlet selvkost for kommunale og 

fylkeskommunale gebyrer» gis Båtsfjord 

Havn hjemmel for å ilegge alle fartøy i 

kommersiell drift en avgift 

(farvannsavgiften).  

Båtsfjord Havnestyre har også vedtatt en 

lokal forskrift om farvannsavgift i Båtsfjord 

kommunes havneområde. 

Følgende satser gjelder (priser i kroner): 

 

 

  

 Fartøy-

størrelse 

Sats 

p.r. b.t 

Sum 

intervall 

Sum 

akkumulert 

For 

de 

første  

300 b.t 1,03 309,00  

For 

de 

neste  

300 b.t 0,93 279,00 588,00 

For 

de 

neste 

600 b.t 0,88 528,00 1116,00 

For 

de 

neste 

800 b.t 0,51 408,00 1524,00 

For 

de 

neste 

1000 b.t 0,28 280,00 1804,00 

For 

de 

neste 

2000 b.t 0,33 660,00 2464,00 

For 

de 

neste 

5000 b.t 0,24 1200,00 3664,00 

For 

de 

neste 

10000 

b.t 

0,22 2200,00 5864,00 

Alt 

over 

20000 

b.t 

0,23 4600,00 10464,00 
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Minsteavgift pr. anløp er kr. 310,-.  

Norske fartøy som brukes til 

ervervsmessigfiske, skal betale 

anløpsavgift således.  

 

 Hjemme-

flåten 

Fremmed-

flåten 

Fartøy-

størrelse 

Pr. år Pr. mnd. 

0-25 B.T. 732,00 276,00 

25-50 

B.T. 

1099,00 366,00 

50-100 

B.T. 

1282,00 457,00 

100-300 

B.T. 

1465,00 550,00 

Over 500 

B.T. 

1922,00 961,00 

 

Det kan gjøres unntak for følgende fartøy: 

- Fartøy med største lengde 

under 15 meter, 

- Isbryterfartøy i forbindelse med 

ivaretakelse av ansvaret for 

fremkommelighet i havne- og 

farvannsloven § 6, 

- Norske og utenlandske 

orlogsfartøy, 

- Kystverkets fartøy i forbindelse 

med arbeid i farvannet i 

Båtsfjord kommunes 

sjøområde, 

- Sysselmannen på Svalbards 

tjenestefartøy og Norsk 

Polarinstitutts fartøy i 

forbindelse med arbeidet i 

farvannet på Svalbard, 

- Bergingsfartøy i forbindelse 

med berging, 

- Fartøy som anløper havn på 

grunn av skade og nødstilstand 

og fartøyet ikke laster, losser 

eller tar om bord passasjerer, 

- Ambulansebåt, politiets-, 

brannvesenets- og 

redningsselskapets fartøyer, 

- Andre fartøy som har oppdrag 

for Båtsfjord Havn KF innenfor 

Båtsfjord kommunes 

sjøområde, 

- Skoleskip når disse ikke driver 

kommersiell virksomhet, 

- Verneverdige fartøy med 

erklæring fra riksantikvaren. 
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B. Kaivederlag 

Fartøyer som anløper Båtsfjord Havn 

og benytter offentlig kai skal betale 

kaivederlag. Kaivederlaget er fartøyets 

betaling for bruk av havna og 

Båtsfjord Havns kaier. 

 

Kaivederlag beregnes med 

utgangspunkt i bruttotonn (BT). Den 

differensieres ut fra  

forskjellige fartøystyper. 

 

For prosjekter og prosjektanløp, 

eksempelvis rigg, flåtebesøk, 

cruisetendring o.l vil det være  

særskilte priser som gjelder. Ta 

kontakt for konkret tilbud. 

 

B 1:   

Fartøyer som legger til kommunens 

kaier skal betale kaivederlag eller 

følgende satser: 

 

Vederlaget betales en gang p.r. døgn, 

eller del derav. Og det betales alltid 

vederlag for minimum 1 døgn.  

 

• Minstevederlag kr. 122,-.  

 

Liggetiden regnes fra fartøyets 

ankomst til kaia og inntil det igjen 

forlater denne.  

  

 Fartøy-

størrelse 

Sats 

p.r. b.t 

Sum 

intervall 

Sum 

akkumulert 

For 

de 

første  

300 b.t 2,18 654,00  

For 

de 

neste  

300 b.t 1,68 504,00 1 158,00 

For 

de 

neste 

600 b.t 1,25 750,00 1 908,00 

For 

de 

neste 

800 b.t 0,84 672,00 2 580,00 

For 

de 

neste 

1000 b.t 0,66 660,00 3 240,00 

For 

de 

neste 

2000 b.t 0,29 580,00 3 820,00 

For 

de 

neste 

5000 b.t 0,16 800,00 4 620,00 

For 

de 

neste 

10000 

b.t 

0,16 1600,00 6 220,00 

Alt 

over 

20000 

b.t 

0,16 3200,00 9 420,00 
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For fartøy som etter ordre fra 

havnemyndighetene må forhale 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 i den mellomliggende tid å 

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 fullt kaivederlag. 

 

Fritatt for kaivederlag er statens fartøyer 

dersom det ikke anvendes til befordring av 

gods eller passasjerer mot godtgjørelse eller 

drives av statens forretningsmessige 

virksomheter. 

 

 

Norske fartøy over 300 b.t., og utenlandske 

fartøy betaler vederlag i henhold til B 1.  

Døgnet beregnes fra kl. 0800 og til neste dag 

kl. 0800. Det betales alltid vederlag for  

minimum ett døgn. 

 

Vederlag for småbåtplasser, 

gjestebrygge m.m.  

 

Følgende priser gjelder for småbåthavna og 

gjestebrygge. Om ikke annet er nevnt 

kommer strøm som en tilleggskostnad.  

 

Alle som skal leie båtplass må skrive avtale 

med Båtsfjord Havn, dersom dette ikke 

gjøres vil det faktureres døgnleie.  

 

 

Sikringsvederlag 

 

Beskrivelse Pris 

Ved anløp av ISPS-

godkjent kai: prosent av 

fartøyets kaivederlag 

30% 

Cruiseskip, per passasjer 

per døgn 

12,00 

Beskrivelse Pris  

   

Månedsleie 

  

2197,00  

Ukesleie 

 

627,00  

Døgnleie 

 

122,00  

Årlig leie  9 067,00 

 

 

Årlig leie 

betongbrygge 

12 085,00  

Gjestebrygge i 

sentrum for 

fartøy inntil 12 

meter, 

døgnleie 

179,00 Inkl. 

strøm og 

vann 

Gjestebrygge i 

sentrum for 

fartøy inntil 12 

meter, 

månedsleie 

2890,00 Inkl. 

strøm og 

vann 

Gjesteplasser i 

Neptunbukta 

for fartøy inntil 

12 meter, 

døgnleie 

169,00  

Gjesteplasser i 

Neptunbukta 

for fartøy inntil 

12 meter, 

månedsleie 

3690,00  
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Passasjervederlag  

For fartøy og kjøretøy i passasjertrafikk 

betales passasjervederlag. Vederlaget 

gjelder både for på- og avstigende 

passasjerer, samt passasjerer som benytter 

Båtsfjord Havn KF sine fasiliteter.  

For passasjerer med Kystruten, hurtigbåter 

og rutebusser gjelder ikke dette vederlaget. 

 

Beskrivelse Pris pr. 

passasjer 

Passasjervederlag 12,00 

  

 

Avfallsgebyr 

 

Båtsfjord Havn KF er et sertifisert Miljøfyrtårn 

og vi tar et bevist ansvar for miljø og 

avfallshåndtering.  

Båtsfjord Havn er også en mottaksstasjon for 

Fishing for litter. Mer informasjon om 

ordningen finnes her, eller kan fås ved å 

kontakte oss.  

https://fishingforlitter.org/norway/  

Alle fartøy som bruker kommunale kaier 

ilegges et minstegebyr for renovasjon.  

Forurensingsforskriftens kapittel 20 regulerer 

etablering og drift av mottaksordninger for 

avfall fra skip. I §  

20-5 fremkommer det blant annet at  

«Havneansvarlig skal ut fra behovet for 

levering, sørge for etablering og drift av 

mottaksordninger for avfall og lasterester fra 

skip i havnen. Mottaksordningene skal være 

tilstrekkelige til å dekke et normalt behov for 

levering i havnen, uten at skipene forsinkes 

unødig.» 

Videre regulerer forskriften innkreving av 

gebyr for renovasjonstjenesten i § 20-9: 

«Omkostningene forbundet med mottak og 

videre håndtering av avfall fra skip, skal 

dekkes ved innkreving av avfallsgebyrer fra 

de skip som anløper havnen. Gebyr som 

nevnt skal innkreves uavhengig av om det 

leveres avfall fra skipet til 

mottaksordningen». 

Gebyrnivået reguleres av hovedregelen om 

renovasjonsgebyr i forurensningsloven. I § 

34, 1. ledd, hvor det står skrevet følgende: 

«[…] Kostnadene skal fullt ut dekkes inn 

gjennom gebyrene. […] gebyret [må] ikke 

overstige kommunens kostnader.» 

Alle fartøyer som ligger med kommunens 

kaier skal betale renovasjonsgebyr etter 

følgende satser for levering av søppel med 

mengder fra 0 til 1 kubikk: 

Beskrivelse Pris 

Fartøy mellom 50 og 200 

b.t 

90,00 

Fartøy mellom 200 og 

1000 b.t. 

128,00 

Fartøy mellom 1000 og 

5000 b.t. 

275,00 

Fartøy mellom 5000 og 

10000 b.t. 

493,00 

Fartøy over 10000 b.t. 1172,00 

 

Vederlag for gjensatt 

avfall eller gjenstander på 

kai uten at dette avtales 

med havnevakta før 

avgang. I tillegg kommer 

faktiske kostnader med 

fjerning av 

avfallet/gjenstanden(e). 

4000,00 

 

https://fishingforlitter.org/norway/
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Fartøy som ligger ved kai mer enn en uke, 

betaler gebyr en gang pr. påbegynt uke. 

Norske fartøy som brukes til ervervsmessig 

fiske, eller lystfartøyer skal betale følgende 

gebyr for levering av søppel med mengder 

fra 0 til 1 kubikk: 

Beskrivelse Pris 

Fartøy under 10 m 74,00 

 

Fartøy mellom 10 m og 15 m 90,00 

 

Fartøy mellom 15 m og 20 m 128,00 

 

Fartøy mellom 20 m og 40 m 165,00 

 

Fartøy over 40 m 201,00 

 

Vederlag for gjensatt avfall 

eller gjenstander på kai uten 

at dette avtales med 

havnevakta før avgang. I 

tillegg kommer faktiske 

kostnader med fjerning av 

avfallet/gjenstanden(e). 

4000,00 

 

Fartøyer tilhørende kommunen, som har fast 

plass ved flytebryggene betaler ett årlig 

gebyr på kr. 149,- pr kvartal.  

For fartøy som leverer mer enn 1 kubikk 

betales full markedspris for levering av alt 

avfall uavhengig av fartøyets størrelse.  

Pr. 01.01.23 er markedsprisen beregnet til  

kr 442,-.  
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Varevederlag 

 

Varetype Pris  

Container 20-25 fot Kr. 260,00 
Container 40 fot Kr. 490,00 

Ved containerprosjekter med høyt volum i enkeltanløp eller høyt volum over tid 

kan det avtales egne stykkpriser som omfatter varevederlag, håndtering av 

truck, arealleie etc. 

 

Ved farlig last som krever særskilt behandling og lagring vil prisene fastsettes fra 

tilfelle til tilfelle. 
 

  

Partilaster over 500 tonn Kr. 17,90 
Partilaster mellom 300 – 499 tonn Kr. 20,90 

Biler, busser, campingvogner og båter under 14 fot Kr. 129,00 
Busser, campingvogner og båter over 14 fot Kr. 219,00 

  

Fisk og fiskeprodukter Kr. 39,00 pr. tonn 
Is til fisk og fangst  Kr. 23,00 pr. tonn 

Betongelement (teglstein, takstein, andre bearbeidede bygningsmaterialer, 

sement, kalk m.m.) 
Kr. 14,00 pr. tonn 

Råmineraler og bearbeidede mineraler (sand, singel, stein, skifer, asfalt m.m.) Kr. 14,00 pr. tonn 
Trelast Kr. 17,90 pr. tonn 

  
Alle varer som er spesifisert nedenfor: Kr. 34,50 pr. tonn 

Korn   
Poteter, friske eller fryste grønnsaker og frisk frukt  

Levende dyr og sukkerroer  

Tekstiler, tekstilavfall og andre råstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse  
Næringsmidler og for, unntatt fisk  

Oljefrø og oljeholdige frukter, fett  
Fast mineralsk brensel  

Råolje  
Petroleumsprodukter  

Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner  
Ikke-jernholdige mineraler og avfall  

Råvarer og halvfabrikata av metall  

Natur- og kunstgjødsel  
Kjemiske kullprodukter, tjære  

Kjemiske produkter, unntatt kjemiske kullprodukter og tjære  
Cellulose og papiravfall  

Anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, transportmateriell, motorer,  

redskap og elektriske artikler (defineres etter vekt) 
 

Bearbeidede varer av metall  
Glass, glassvarer og keramiske produkter  

Trelast, lær, tekstiler, klær, fottøy og diverse bearbeidede varer  
Diverse varer  
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Bruk av landbasert 

infrastruktur 

Vederlag for leie av areal 

All lagring av utstyr på Båtsfjord Havn sine 

arealer skal avtales på forhånd.  

 

Avtalt leie av kai- og bakareal gjelder normalt 

for inntil 4 uker. For leie utover 4 uker gjøres 

det en vurdering på om det skal inngås egne 

leieavtaler.  

 

Følgende satser gjelder:  

 

Beskrivelse Pris 

For avtalt leie av areal  

(pr. m2 per døgn) 

Kr. 4,10,- 

For avtalt leie av areal på 

kai (pr. m2 per døgn) 

Kr. 6,50,- 

For ikke avtalt leie av 

kaiareal og bakareal  

(pr. m2 per døgn) 

Kr. 16,50,- 

Utleie av lager og kontor  

 

Egne leieavtaler 

Festing av eiendomsareal 

til bygninger eller andre 

tiltak som krever tillatelse 

etter plan- og 

bygningsloven 

Egne leieavtaler 

 

Parkering av kjøretøy 

All parkering på Båtsfjord Havn sine arealer 

skal skje etter avtale med Båtsfjord Havn.   

 

Kjøretøy som parkeres/hensettes på 

Båtsfjord Havn sine arealer uten tillatelse, 

kan fjernes på eiers regning. 

 

 

 

 

 

 

Vederlag for adgang til sikrede 

områder 

Gjelder for ISPS-området på 

Damspskipskaia.  

 

ID-kort er gyldig i 5 år fra utstedelsesdato. 

Det er bestiller av kort sitt ansvar å si opp 

leie. Minimumsfaktura er 1 årsleie, og 

faktureres ved utstedelse av ID-kort.  

 

Tilgang til bom på Dampskipskaia kan gis til 

de som har legitimt behov for dette. Bom kan 

åpnes med fjernkontroll eller telefon.  

 

Beskrivelse Pris 

Utstedelsesgebyr for ID kort 

 

149,00 

Årlig leie for ID kort 

 

49,00 

Tilgang til bom via telefon 

 

190,00 

pr. stk. 

Portåpner/fjernkontroll 

 

1050,00 

pr. stk. 
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Vederlag eksterne kran- og 

maskinoperatører 

Når eksterne operatører ønsker å bruke 

Båtsfjord Havn sine kaier for å selge løfte- og 

maskintjenester skal det betales et vederlag 

til kaieier.  

Bruk av mobilkran, lastebil med kran eller 

annet utstyr skal dette avtales med Båtsfjord 

Havn før jobben iverksettes.  

Følgende satser gjelder:  

 

Beskrivelse Pris 

Bruk av mobilkran, lastebil 

med kran eller andre 

flyttbare kraner på 

Båtsfjord Havns sine 

kaier. 

239,00 pr. time. 

Maks pris per døgn, 

tilsvarende 10 timer 

2390,00 
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Tjenester 

Generelt for alle tjenester 

Med tjenester menes aktiviteter som havna 

utfører på vegne av og til sine kunder.  

 

• Utleie av utstyr og personell er inkludert i 

salg av tjenester, om ikke annet er avtalt 

eller spesifisert. 

• Ingen kjøretøy, maskiner eller båter leies 

ut uten operatør/fører og prisene oppgitt 

er inkludert operatør/fører, om ikke annet 

er avtalt eller spesifisert. 

• Tjenester som Båtsfjord Havn kan levere 

skal i utgangspunktet bestilles hos oss. 

Unntaket er faste terminaloperatører for 

egne operasjoner. Dersom vi ikke har 

kapasitet til å levere tjenesten kan 

eksterne aktører og/eller 

terminaloperatører forespørres 

• For oppdrag utenfor ordinær arbeidstid er 

minimum leie 3 timer. 

• I særskilte prosjekt eller langvarige 

oppdrag vil det kunne fastsettes egne 

priser etter avtale.  

Arbeidstid Båtsfjord Havn 

• Ordinære priser gjelder innenfor 

ordinær åpningstid i Båtsfjord Havn: 

o Mandag-fredag,  

kl. 08:00-15:30 

• Tillegg til ordinære timespriser 

baseres på arbeidstid for 50 %, 100 

% og 133 % (offentlige høytidsdager) 

 

 

 

 

 

 

 

Leie av personell 

Minimumsleie innenfor ordinær 

arbeidstid er 1 time, utenfor ordinær 

arbeidstid faktureres det minimum 2 

timer. 

Alle priser er inkl. kjøring i Båtsfjord.  

Følgende satser gjelder:  

 

Beskrivelse Pris 

Ordinær pris per time 

operativt personell 

780,00 

Ordinær pris per time 

administrativt personell 

1080,00 

Overtid 50 % pr. time 1150,00 

Overtid 100 % pr. time. 1520,00 

 

Levering av ferskvann 

 

Beskrivelse Pris 

Fylling av vann, pr. m3 38,90 

Minstepris (10 m3) 389,00 

Levering av vann i 

ordinær arbeidstid, på 

løper en times arbeid 

780,00 

Levering av vann 

utenom ordinær 

arbeidstid, påløper en 

kostnad for en times 

overtid 50%  

1150,00 
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Levering av strøm 

 

Beskrivelse Pris 

Levering av strøm per 

kWt 

1,95 

Oppkobling av strøm 

ordinær arbeidstid 

780,00 

Oppkobling utenom 

ordinær arbeidstid 

1150,00 

Oppkobling av strøm 

som må utføres av 

elektriker 

Faktiske 

kostnader 

Leie av kabler, pr. døgn 105,00 

  

  

 

Hjullaster og truck 

 

Båtsfjord Havn eier en liten hjullaster av 

typen – Volvo L25HS. Maskinen kan leies til 

mindre oppdrag i havna. Maskinen opereres 

kun av personell hos Båtsfjord Havn.  

Båtsfjord Havn har også en litt eldre 

gaffeltruck (elektrisk) som kan leies (med 

eller uten fører). Alle som skal leie denne må 

vise gyldig førerbevis. 

Følgende satser gjelder:  

 

Beskrivelse Ordinær 

arbeidstid  

Overtid 

50% 

Overtid 

100% 

Hjullaster 

pr. time 

inkl. fører 

1100,00 1470,00 1840,00 

Gaffeltruck 

pr. time 

inkl. fører 

950,00 1320,00 1690,00 

Gaffeltruck 

pr. time 

uten fører 

650,00   

 

 

Havnebåt 

 

Båtsfjord havn har en ca.15 m lang 

arbeidsbåt – M/S Havna. Båten er en god 

arbeidsbåt med en liten kran som kan leies til 

større og mindre oppdrag. F.eks.:  

 

• Brøyting av is 

• Buksering  

• Flytting av båter 

• Rydding av objekter i sjø 

 

Pris pr. time. Minstetakst er 1 time innenfor 

ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær 

arbeidstid så faktureres det minimum 2 timer. 

 

Følgende satser gjelder for havnebåten:  

Pris pr. time for havnebåten er kr. 3450,- 

 

 

For brøyting av is i andre kommuner og 

andre oppdrag så gjelder egne satser. Ta 

kontakt for tilbud. 

 

 

Beskrivelse Ordinær 50 %  100 % 

Arbeid 

som krever 

2 mann om 

bord i 

båten.  

5010,00 

 

5750,00 6490,00 

Arbeid 

som krever 

3 mann om 

bord i 

båten. 

5790,00 

 

6900,00 8010,00 
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Saksbehandling 

 

Tiltakshaver plikter å betale for dekning av 

Båtsfjord Havn KF sine kostnader knyttet til 

behandling av søknader om tillatelse til tiltak 

etter havne- og farvannslov § 14 første ledd. 

Gebyrets størrelse beregnes ut fra følgende 

beskrivelser: 

 

Beskrivelse  Pris 

Tiltak 1 Tiltak som krever politisk 

behandling (prinsipielle 

saker): 

 

Dette kan være søknad om 

fortøyningsinstallasjoner, 

kaier, brygger, moloer, 

utfylling, utdyping, opplag på 

reden, ledninger, kabler og 

rør, lyskilder o.l. 

 

4320,00 

Tiltak 2  Enkle tiltak som behandles 

administrativt.  

2160,00 

 Befaring 

 

1080,00 

 Forhåndskonferanse/befaring 

  

1080,00 

Oppfølgning 

av tiltak 

For oppfølging av tiltak som 

utføres i strid med tillatelsen 

skal det betales gebyr etter 

medgått tid 

Minstesats 

1080,00 

 

For søknader som omfatter flere tiltak 

beregnes det et tillegg i gebyret på 20 %. 
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Områder og teknisk 

informasjon 

 

Oversikt over offentlige kaier 

 

A. Dampskipskaia  

 

Lengde:  350 m 

Dybde: Minimum 9,3 m 

Last:  Jevn last 40 KN/M2. 

Konsentrert last 700 KN/1 m 

x1 m. 

ISPS:  Ja 

Strøm:  Ja 

Vann:   Ja 

Bunkring: Ja 

Annet:  Deler av kaianlegget er opptatt 

daglig i Kystrutens anløpstid. 

Ca. kl. 20.00 og 00.00. 

 

B. Servicekaia  

 

Lengde:  300 m 

Dybde:  Minimum 9,3 m 

Last: Jevn last 40 KN/M2. 

Konsentrert last 700 KN/1 m 

x1 m. 

ISPS:  Nei 

Strøm:  Ja 

Vann:   Ja 

Bunkring: Kun med tankbil 

Annet:  Nærhet til sentrum, 

utsalgssteder, notbøteri m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nessekaia  

 

Lengde:  100 m  

Dybde: 7 m 

Last:   

ISPS:  Nei 

Strøm:  Ja 

Vann:   Ja 

Bunkring: Kun med tankbil 

Annet:  

 

 

D. Neptun - flytebrygger   

 

Lengde:  4 x 105 m 

Dybde: 9 m 

Last:   

ISPS:  Nei 

Strøm:  Ja 

Vann:   Ja 

Annet:  Nærhet til mekanisk verksted 

og båtlift. 
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Kontaktinformasjon 

 

Båtsfjord Havn sine forretningslokaler er 

lokalisert i Holmenvegen 16, ved 

Dampskipskaia. 

 

Våre åpningstider er alle hverdager fra  

kl. 08.00 – 15.30. 

 

Kontaktinformasjon:  

 

Havnevakt:   +47 958 92 791  

    

Havnesjef:   +47 958 92 790 

 

Driftsleder:   +47 958 92 797 

 

Økonomi (fakturering): +47 958 92 792 

 

Økonomi (regnskap): +47 789 85 334 

 

 

VHF – kanal 12  

 

Hjemmeside: 

 

https://www.batsfjord.kommune.no/baatsfjor

d-havn.152519.no.html  

 

Her finner du en informasjonsbrosjyre for 

Båtsfjord Havn:  

 

https://www.visbrosjyre.no/Baatsfjord_Havn_

01/MailView/  

 

Følg oss i sosiale medier:  

 

 

https://www.facebook.com/B%C3%A5tsfjord

-Havn-KF-1227557067347790  

 

https://www.instagram.com/batsfjordhavn/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

havnevakt@batsfjord.havn.no 

 

havnesjef@batsfjord.havn.no  

 

 

 

firmapost@batsfjord.havn.no  

  

https://www.batsfjord.kommune.no/baatsfjord-havn.152519.no.html
https://www.batsfjord.kommune.no/baatsfjord-havn.152519.no.html
https://www.visbrosjyre.no/Baatsfjord_Havn_01/MailView/
https://www.visbrosjyre.no/Baatsfjord_Havn_01/MailView/
https://www.facebook.com/B%C3%A5tsfjord-Havn-KF-1227557067347790
https://www.facebook.com/B%C3%A5tsfjord-Havn-KF-1227557067347790
https://www.instagram.com/batsfjordhavn/
mailto:havnevakt@batsfjord.havn.no
mailto:havnesjef@batsfjord.havn.no
mailto:firmapost@batsfjord.havn.no


 

Båtsfjord Havn KF   //   Priser og forretningsvilkår   //   2023 

 

8 

 

Andre relevante 

dokumenter 

 

1. Forskrift om farvannsavgift  

2. Forskrift om saksbehandlingsgebyr 

3. Avfallsplan for Båtsfjord Havn KF 

 

 

 

 

 

 


