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1. GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1. Hjemmel 

Retningslinjer for prisfastsetting for Lyngen kommune havner og sjøarealer er hjemlet i lov 

av 17. april 2009 nr. 19. om havner og farvann § 9 og § 25 med tilhørende forskrifter. 

1.2. Definisjon 

Kommunale havner og sjøarealer som Vollneset, Lyngseidet, Tyttebærvika, Nord-

Lenangen, Sandneset og Lenangsøyra havner og sjøarealer er en del av Lyngen 

kommunes administrasjon og forretningsbetingelse som er beskrevet i dette skriv. 

Begrepet Lyngen kommunes havner og sjøarealer er i juridisk sammenheng å forstå 

synonymt med Lyngen kommune. 

1.3. Pris 

Kunder er forpliktet til å betale den pris som til enhver tid er vedtatt eller til den pris som er 

avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. For priser henvises til prisliste. 

1.4. Valuta 

Alle priser oppgitt i norske kroner (NOK). Betaling aksepteres kun i norske kroner (NOK). 

1.5. Tilbud 

Alle tilbud som Lyngen kommune avgir er uforpliktende inntil kundens aksept av 

tilbudet er kommet kommunen i hende. 

1.6. Betalingsbetingelser 

Lyngen kommunes tilgodehavende forfaller til betaling 14 kalender dager etter 

fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Faktura utstedes av Lyngen kommune. 
 

1.7. Sikkerhetsstillelse 

Lyngen kommune kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester 

som skal leveres, eller forventes levert til kunden. 
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2. FORSINKELSESRENTER, STRAFFEANSVAR OG MERVERDIAVGIFT 

2.1. Forsinkelsesrenter 

Hvis kunden ikke betaler til avtalt tid, kan det kreves rente av det beløp som har forfalt 

til betaling i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. Jf. lov av 17. 

desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). 

2.2. Straffeansvar 

Viser til lov om havn og farvann § 62. 

2.3. Merverdiavgift (MVA) 

Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter. 

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke 

annet fremgår i regulativet. Merverdiavgift (MVA) belastes etter merverdiavgiftsloven 

av 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, 

avgifts- og tollvedtak. 

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer 

fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er 

fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester 

3. ANLØPSAVGIFT 

3.1. Formål og hjemmel 

Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 

Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til 

rette for sikkerhet og fremkommelighet i Lyngen kommunes sjøområder. 

Anløpsavgiften er fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov 17. april 

2009 nr. 19 om havner og farvann § 9 og § 25, med tilhørende forskrifter. 

3.2. Avgiftsområde 

Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for 

Lyngen kommunes sjøområder Jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 4. 

Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal 

betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges pr. anløp. Ved flere anløp til havn 

innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang. 

http://jf.st.prp.nr/
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3.3. Henvisning 

For videre informasjon om anløpsavgiften henvises til Lyngen 

kommunes Anløpsavgiftsregulativ. 

4. KAIVEDERLAG 

4.1. Beregning av kaivederlag 

Kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje i henhold til 

den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni 1969. 

For fartøy som ikke er målt eller har gyldig målebrev fastsetter havnemyndighetene 

fartøyets tonnasje etter skjønn. 

For fartøyer som forlates i havneområdet uten tilstrekkelig bemanning slik at en forsvarlig 
beredskap eller et tilfredsstillende vakthold kan opprettholdes, betales dobbelt kaivederlag. 

4.2. Kaivederlag 

Kaivederlag er skipets betaling for bruk av offentlige kaier og svares pr. påbegynt døgn 

og fastsettes etter følgende prinsipper: 

a. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. 

b. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn, det betales dog alltid 

kaivederlag for minst ett døgn. 

c. Opphold under en time for mannskapsskifte eller service til fartøyet gis 

fritak for kaivederlag. 

d. Fartøyer som unnlater å melde fra til Lyngen kommune når de forlater havna 

betaler for et døgn ekstra. 

For fartøy som etter ordre fra Lyngen kommune må forhale fra kai for å gi plass for 

annet fartøy og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele 

tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kai er over 3 timer, skal det skje fradrag 

i den beregnede liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien. 

Skifter et fartøy fra en plass ved offentlige kaier til en annen uten i den mellom 

liggende tid ha vært utenfor kommunens sjøområde, blir liggetiden å beregne som om 

fartøyet uten avbrytelse hadde ligget ved kaien. 

Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved offentlig kai og har 

forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fullt vederlag etter gjeldende satser. 

Orlogsfartøyer er fritatt for kaivederlag, men betaler vederlag for utførte tjenester i havnen. 
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5. VAREVEDERLAG 

5.1. Beregning av varevederlag 

Varevederlaget kreves opp innenfor Lyngen kommunens sjøområde. Varevederlaget 

ilegges varen som betaling for dens bruk av offentlige kaier og arealer og gjelder for 

varer som bringes om bord eller i land fra skip. 

Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i tonn inkl. emballasje. 

Volumvekt regnes om til vektenhet 1m3 = 0,5 tonn, i henhold til lovens bestemmelser. 

Beregningsgrunnlaget skal dog aldri være mindre enn varens vekt. 

Varevederlaget inkluderer lagring av varer på anvist areal disponert av Lyngen kommune 

inntil 48 timer etter endt lossing eller før lasting av fartøy tar til. 

Pris per tonn gods fastsettes per anløp og fakturamottaker i henhold til satser beskrevet 

per vareslag i prislisten. 

5.2. Fritatt for varevederlag 

e. Passasjerers bagasje. 

f. Proviant, drivstoff eller andre forsyninger til fartøyets drift. 
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6. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER 

Varer som losses eller lastes på Lyngen kommunes arealer eller kaier kan ligge vederlagsfritt 

i 48 timer fra den tid lossing er avsluttet eller før det tidspunkt lasting påbegynnes. For varer 

som blir henstilt utover denne tid betales etter sats for overliggende varer. 

Varer eller gods skal bare legges på de steder som Lyngen kommune anviser, gods 

som henstilles uten Lyngen kommunes samtykke betaler tilsvarende sats for 

overliggende varer multiplisert med 3. 

Lyngen kommune kan, om det finnes det nødvendig, kreve varer avhentet før utløpet av 

den vederlagsfrie tid. Hovedregelen er at losset gods eller gods som skal utskipes ikke skal 

være til hinder for annen aktivitet ved havnen. 

Lyngen kommune er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller 

skur. Varer som ligger på kaier eller arealer uten samtykke, eller som blir liggende der 

lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning. 

Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Lyngen kommune selge dem ved offentlig 

auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpte omkostninger eller 

som er lett utsatt for å bederve eller som kan foranledige skade, har Lyngen kommune rett 

til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig. 

For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver 

eller sende fraktbrev over gods til Lyngen kommune innen 24 timer før ankomst. Lyngen 

kommune vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver. 

Lyngen kommune har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange og få 

oversendt manifest, fraktbrev og lignende. Farlig gods må innrapporteres til Lyngen 

kommune minimum 48 timer før anløpet. 
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7. ISPS-GEBYR 

7.1. Generelt 

The International Ship and Port Facility Security Code – ISPS koden - er utarbeidet av 

FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med 

reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer, i internasjonal 

fart mot terrorhandlinger. 

"Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner" implementerer de deler 

av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble 

midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 29 mai 2013 ny 

Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. 

7.2. Sikkerhetsgebyr 

(Jf. Forskrift 2013-05-29-538) om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner) 

Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til 

investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna. Lyngen kommune 

kan fastsette måneds- eller årsvederlag samt rabattordninger for langtidsanløp. 

7.3. Offentlige kaier 

Alle skip og kjøretøyer som anløper en ISPS godkjent havneterminal skal 

betale sikkerhetsgebyr. 
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8. RENOVASJONSGEBYR - SKIPSRENOVASJON 

8.1. Hjemmel 

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR 2004-06-01 nr. 931), kapittel 

20 har Lyngen kommune etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip. 

8.2. Beskrivelse av gebyrsystemet 

Dersom det leveres avfall eller lasterester, behandles det på samme måte som 

beskrevet for cruise/passasjerskip eller orlogsfartøy. 

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta avfall. 

Påløpte kostnader oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, 

med påslag av et administrasjonsgebyr. 

8.3. Oljeavfall, lasterester og kloakk 

Lyngen kommune vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og 

kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt 

meldeplikten beskrevet i forskriftens § 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes 

i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. 

Gebyret oppkreves av Lyngen kommune etter faktisk levert type og mengde, med påslag av 

et administrasjonsgebyr. 

8.4. Avfall 

Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved 

spesielle mottaksstasjoner. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som 

spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader. 

Gebyr for renovasjon skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig 

om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. Gebyr for renovasjon beregnes på 

grunnlag av skipets bruttotonnasje. 
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8.5. Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp 

Gebyr for sortert og usortert avfall fra skip uten leveringsavtale i annen havn beregnes 

etter skipets BT. 

Unntatt cruise-, passasjerskip og orlogsfartøyer som betaler de faktiske utgifter for 

containerleie, frakt og deponering av avfallet. Det vil si at de skal betale renovasjonsgebyr 

etter faktisk levert type og mengde. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr. 

For langtidsanløp vil det tilkomme et gebyr pr. bestilling/tømming av avfallscontainer. 

8.6. Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering 

Fartøy som forlater Lyngen kommunes kaier og som ureglementert etterlater seg 
avfall, lasterester, og lignende kan bli ilagt: 

a. et gebyr som skal dekke leie av Lyngen kommunes personell for opprydning iht. 

satser i kapitel 16. Gebyret vil minimum være 2 timer for en mann 

b. kostnader i forbindelse med deponering eller lagring av etterlatenskaper. 

8.7. Gebyrfritak 

Det kan gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres 

fast i en annen havn, og det kan dokumenteres at denne havnen har mottaksordning i 

samsvar med forskriftens kapittel 20, eller at andre særlige hensyn tilsier det. 

Fartøy med størrelse inntil 50 BT er fritatt for renovasjonsgebyr. 

Gebyr for renovasjon oppkreves av Lyngen kommune og faktureres sammen med 

øvrige avgifter og vederlag for anløpet. 

9. VANNLEVERANSE TIL FARTØY ELLER KJØRETØY 

Levering av vann er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For oppkobling av 

vann i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til- og frakobling med 1 times 

arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i henhold til tariff for 

utleie av arbeidskraft. 

Betaling for vannleveranser ilegges per m3 med en minsteavgift. 
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10. LEVERING AV STRØM TIL FARTØY ELLER KJØRETØY 

Levering av strøm er ikke tilgjengelig i alle havner, og avtales på forhånd. For 

oppkobling av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper vederlag per til/frakobling 

med 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene i 

henhold til tariff for utleie av arbeidskraft. 

Betaling for strømleveranser ilegges per kWh. 

  

11. VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT  

11.1. Terminalvederlag 

Varer som transporteres landverts, og hvor havnens arealer eller varelager benyttes til på-, 

avlasting eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som bestemt for 

varevederlaget. Dette gjelder også for varer som pålastes, avlastes eller omlastes på festede 

arealer. 

Fritatt for dette vederlag er varer som belastes med ordinær varevederlag. 

11.2. Vognvederlag 

c. Alle godstransporterende kjøretøy som bruker Lyngen kommunes veier, arealer eller 

parker i havneområdet skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere m.v. 

Unntatt er de som etter nærmere avtale med Lyngen kommune er gitt fritak for dette. 

d. Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag. 

e. Kjøretøy som parkerer på utleide arealer betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om  

oppholdet strekker seg over flere døgn. 
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12. LEIE AV ARBEIDSKRAFT 

f. Timesatsene som angitt i prislisten gjelder for utleie av personale fra Lyngen 

kommune ved arbeidsoppdrag blant annet fortøyning, vannfylling, lasting og lossing. 

g. Det faktureres minimum 1 time per person. Ved utkalling utenfor ordinær arbeidstid 

minimum 2 timer per person. Medgått tid avrundes opp til nærmeste halvtime. Prisene 

for utleie av arbeidskraft er eksklusive kjøre- og reisegodtgjørelse. 

13. FORTØYNINGSVEDERLAG. 

h. Bistand til fortøyning m.m. betales etter fastsatte timesatser i henhold til tariff for     

”utleie av arbeidskraft”, minimum en time pr. utkalling. 

i. Utenom ordinær arbeidstid avregnes minimum to timer pr. utkalling, i tillegg 

kommer relevant kjøregodtgjørelse. 

14. SAKSBEHANDLINGSGEBYR 

14.1. Hjemmel 

Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner 

og farvann §§ 6 og 54, med tilhørende forskrifter. 

Lyngen kommune behandler søknad om tillatelse etter § 27. 1, ledd. Søknadsplikten er 

knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i kommunens sjøområde. 

Farledsforskriften med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en 

søknad etter § 27, 1. ledd, det vil si Lyngen kommune, og hvem som skal behandle en 

søknad etter § 27, 2. ledd, det vil si Kystverket. 

14.2. Vilkår 

Til dekning av Lyngen kommunes nødvendige kostnader knyttet til behandling av 

søknad om tillatelse etter lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 og 

forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr. 

For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 %. 

Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt. 

Lyngen kommune utsteder faktura etter at vedtak er fattet. 

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, 

skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned. 

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr i henhold til regulativet. 
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14.3. Saksbehandlingens omfang 

Med begrepet enkle tiltak menes tiltak slik som flytebrygger, mindre fortøyninger, kabler, 

rør, lyskilder med videre. 

Med begrepet kompliserte tiltak menes tiltak slik som fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, 

broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, større ledninger, kabler, rør, 

lyskilder med videre. 



15 

 

 

 

 

DEL 2:  

Regulativ for anløpsavgift for Lyngen 
Kommunes havner og sjøarealer 
 

 

 



16 

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER  

1.0. Hjemmel 

Anløpsavgift for Lyngen kommunes sjøområde er fastsatt med hjemmel i Lov om Havner 

og Farvann - 2009-04-17 nr. 19 - § 9 og § 25 med dertil tilhørende forskrifter. 

Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet 

med hjemmel i oven nevnte lov, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og 

fremkommelighet i kommunenes sjøområde. 

1.1. Avgiftsområde 

Avgiftsområdet er innenfor Lyngen kommunes sjøområde. 

1.2. Merverdiavgift 

Merverdiavgiften reguleres til enhver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter. 

Alle priser, avgifter og vederlag er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet 

fremgår i regulativet. Merverdiavgift belastes etter merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 

nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. 

Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer 

fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er 

fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester. 

1.3. Opplysningsplikt – havnebrukere 

I henhold til Fisker- og Kystdepartementets forskrift 1989-08-17 nr. 819 - forskrift om 

opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt 

til å føre statistikk - heter det: 

§2 «Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi kommunale havnemyndigheter de 

opplysninger som er nødvendige for å beregne og innkreve avgiftene. Kommunale 

havnemyndigheter kan gi pålegg til havnebrukere og private kaieiere om å gi slike 

opplysninger som nevnt i denne bestemmelse.» 

§ 5 «Unnlatelse av å etterkomme pålegg som gis av kommunale havnemyndigheter etter 

denne forskriften straffes etter bestemmelsen i lov om havner og farvann av 8. juni 

1984 nr. 51 § 28 siste ledd, jmfr. samme lovs § 20.» 

Som følge av dette har alle brukere av Lyngen kommunes havner og sjøarealer plikt til å 

rapporter månedlig til Lyngen kommune om bruk av disse. Rapporteringen skal skje på 

skjema utarbeidet av Lyngen kommune og oversendes til kommunen månedlig senest 7 

dager etter utgangen av hver kalendermåned. Forsømmelse av denne rapporteringsplikt 

vil kunne medføre tap av rett til å bruke havneterminalen. 

http://jf.st.prp.nr/
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1.4. Ankomst- og avgangsmelding - fartøyer 

I henhold til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 2009-12-15 nr 1545 - forskrift om 
ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger - heter det: 

§ 1 «Fører av fartøy som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal om mulig minst 

24 timer før ankomst rapportere til havneadministrasjonen i overensstemmelse med 

«IMO General Declaration», med unntak for de opplysninger som kreves i punktene 

11 og 18-23 i vedlegget. I lasteerklæringen skal det oppgis lastens art og totale 

mengde samt art, vekt og antall av lasteenheter som skal losses eller lastes i havnen. 

Dersom sjøreisen er kortere enn 24 timer, skal ankomstmelding gis senest ved avgang 

fra siste havn. 

Fører av norsk fiske- eller fangstfartøy med største lengde over 20 meter kan 

gi ankomstmelding senere enn 24 timer før ankomst, dersom ankomststed og 

ankomsttid ikke er klarlagt. 

Føreren skal også melde fra om endringer i beregnet ankomsttid. 

Fører av fartøy som er pliktig til å gi ankomstmelding skal også gi avgangsmelding i 

overensstemmelse med «IMO General Declaration». 

Bestemmelsene i første til femte ledd gjelder ikke for orlogsfartøyer, fritidsbåter og 

norske fiske- og fangstfartøyer med største lengde under 20 meter, fartøyer som går i 

regelmessig rute, og fartøyer som kun trafikkerer innenfor kommunens sjøområde. 

Fører av slike fartøyer som skal anløpe havn i kommunens sjøområde skal likevel om 

mulig minst 24 timer før ankomst gi melding til havneadministrasjonen om beregnet 

ankomsttid (ETA) og skal også melde avgang. For orlogsfartøyer skal i tillegg oppgis 

navn og kjennetegn. Førere av øvrige slike fartøyer har likevel plikt til å gi melding og 

opplysninger dersom havneadministrasjonen bestemmer det. 

Havneadministrasjonen kan samtykke i at også andre enn de fartøyer som er nevnt i 

foregående ledd, kan unnlate å gi ankomstmelding eller opplysninger, eller at 

opplysningene kan gis på et senere tidspunkt. 

Havneadministrasjonen skal holdes underrettet om ruteplanene til rutegående 

fartøy». 

1.5. Ansvarsforhold, straffeansvar og panterett 

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag 

for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. 

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

For straffeansvar ved unndragelse av betaling m.m. vises det til lov om havn og farvann § 62. 

Panterett, inndrivelse av krav etter «Havne- og farvannsloven 2009» (Lov-2009-04-17-19). 

§ 55. Inndrivelse av gebyr og avgift 
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Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av §§ 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 
54 er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis §§ 23 og 24 eller 

§§ 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om 

sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 

§ 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare. Krav 

som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som 

pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i § 36 og § 38, har panterett i skip og last 

etter bestemmelser om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 
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2. ANLØPSAVGIFT 

2.0. Avgiftsplikt og unntak 

Lyngen kommune har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale 

anløpsavgift til kommunen, jfr. havne- og farvannsloven § 25 og FKD forskrift 2010-12-20 nr. 

1762 § 2: 

Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved 

flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. 

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er: 

a) Fartøy med største lengde under 15 meter 
b) Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting 
c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske 
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet 
e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i 

forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard 
f) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke 

laster, losser eller tar om bord passasjerer. 

2.1. Grunnlag for beregning av anløpsavgift  

Jfr. FKD forskrift 2010-12-20 nr. 1762 § 4: 

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i 

fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konversjon om 

måling av fartøy av 1969. 

2.2. Satser for anløpsavgift 

Følgende satser gjelder for anløpsavgift ved anløp i Lyngen kommunes sjøområde: 

BT intervall Beløp ekskl. mva 
Fra Til Sats pr. BT Sum pr. intervall Akkumulert sum 

1 300 0,60 180 180 
301 600 0,50 

 
150 330 

601 1 200 0,39 234 564 
1 201 2 000 0,33 264 828 
2 001 3 000 0,23 230 1058 
3 001 4 000 0,21 210 1268 

4 001 over 0,21 210 --   

Minstesats settes til kr 106,40 per anløp ekskl. mva. 
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Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Informasjon om betingelser finnes i 
Lyngen kommunes forretningsbetingelser. 
 

1. Kaivederlag 
BT intervall Beløp ekskl. mva 

Fra Til Fra I intervall akkumulert 
1 300 0,76 228                  228 

301 600 0,73 219      447 

601 1 200 0,62 372                   819 
1 201 2 000 0,57 456 1275 
2 001 3 000 0,45 450 1725 
3 001 4 000 0,26 260 1985 
4 001 over 0,23     

    
Minstesats kaivederlag Kr.106,40 pr. døgn 

dødøgn 
 

2. Varevederlag   
2.0. Stykkgods: Pr. tonn 

Vei-/salt i storsekk Kr. 13,84 
Jern/stål/aluminium Kr. 13,84 

Trelast (1 m3 = 0,5 tonn) Kr. 13,84  

 

3. Vederlag overliggende varer 
Grunnsats Kr. 8,51 m2 pr. døgn 

1. Sikkerhets gebyr (ISPS) 
Alle fartøy Kr. 276,67 pr. anløp 

2. Renovasjonsgebyr 
Fartøy under 1000 BT Kr. 106,41 
Fartøy over 1000 BT Kr. 138,34 
  

2.2. Kvantumsrabatt for eksport av bulk, årlig eksportert kvantum Pr. tonn 
0 – 10 000 tonn 0 % 

10 000 – 20000 tonn 15 % 
20 001 – 30000 tonn 25 % 
30 000 tonn og over 35 % 
  

Balsfjord kommune 

01.01.2016 
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2. Vognvederlag   
Vogntog                                                Kr. 90,46 pr. enhet 
Tank/lastebil                                                Kr. 44,69 pr. enhet 
Busser/kombibusser                                                Kr. 32,98 pr. enhet 
   

3. Leie av arbeidskraft   
Ordinær timesats Kr. 585,27 

50 % overtid Kr. 877,91 
100 % overtid Kr. 1170,53 
133 % overtid Kr. 1364,20 
bilgodtgjørelse Kr. 4,79 pr. km  

4. Saksbehandlings gebyr   

Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – enkle tiltak       Kr. 1 702,59 
Saksbehandling etter havne- og farvannsloven – kompliserte tiltak                 Kr. 6 703,97 
Befaring tilknyttet saksbehandling Som for utleie av arbeidskraft + bil 

 

1. Vann og strømleveranser til fartøy og kjøretøyer 
Fylling av vann Kr. 15,97 pr. m3  
Minstesats vann Kr. 266,03 
Leie av slanger for fylling av vann Kr. 53,21 

Strømleveranser Kr. 1,60  pr kWh. 
Minstesats strøm Kr. 266,03 pr. døgn 
Leie av kabler Kr. 53,21 pr. døgn 
Oppkobling (strøm/vann) Som for utleie av arbeidskraft, min. 1 time 


