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Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF 
 

Møte nr :  4/2022 

Møte dato:  2. september 2022   kl. 08:00 

Møte sted:  Stengata 1  

 

Moss havnestyre: 

 

NAVN ROLLER TELEFON E-POST 

Fred Jørgen 

Evensen 

styreleder 915 78 200  Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no 

Terje Turøy nestleder 913 85 414 terje@altiboxmail.no 

 

Kristin Lind-

Larsen 

medlem 992 41 585  

 

kristin.lind-larsen@politiker.moss.kommune.no 

 

Gretha Kant  medlem 951 49 664 gretha.kant@moss.kommune.no 

Erlend Wiborg medlem 918 25 858 post@erlendwiborg.com 

Freddy Rinden Ansattes 

rep. 

926 81 447 freddy@moss-havn.no 

 

Ulf Raab Bruker 

rep. 

911 49 785 ulf.raab@greencarrier.no 

 

    

Mette-Gro 

Karlsen  

varamedlem 905 22 104 mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no 

Anne- Lise 

Gjøstøl 

varamedlem 928 60 375 anlire@online.no   

Trond Valde  varamedlem 906 23 233 trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no 

Jørn Roald 

Wille 

varamedem 922 28 499 jorn.wille@politiker.moss.kommune.no 

Anette Mjelde  varamedlem 941 59 640 anette.mjelde@politiker.moss.kommune.no 

Birthe Carlsen Ansattes 

rep. 

930 06 826 birthe@moss-havn.no 

 

Jørgen Vogt Bruker rep. 977 596 77 jorgen.vogt@greencarrier.no 

 

Sekretær:  Liv Grete Øyan Moe – tlf. nr. 936 90 699 liv@moss-havn.no 
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På vegne av havnestyrets leder; Fred Jørgen Evensen innkaller vi medlemmene i Moss havnestyre til 

møte.  

 

Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet, samt at eventuelle frafall 

meddeles til havnestyrets sekretær. 

 

Yngvar Trandem i MNU får 45 min. til disposisjon for å orientere om 

Intermodal togterminal i Mosseregionene – Vestby. 

 

 

Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: 

Saker:  Side: 

Nr. 12 : Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

- 

Nr. 13 : Saker til eventuelt. 

 

- 

Nr. 14: Prosess operatørkontrakt containerterminal Moss havn 1 

 

 

Meldinger:  Side: 

Nr. 3 : Prisliste for bruk i Moss Havn 2023  5 

 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Liv Grete Øyan Moe 

 

Sekretær i havnestyret 

Moss Havn KF 



 

 

 
 
 

STYRESAK NR. 14/2022: PROSESS OPERATØRKONTRAKT 

CONTAINERTERMINAL MOSS HAVN 

 
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

Havnestyret støtter vurderingene i saken og ber havnesjefen komme tilbake med en sak om endelig 

vedtak til prosess senere i 2022. 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

- Ingen 

 

SAKSUTREDNING: 
 

SAKSBEHANDLER: Øystein Høsteland Sundby 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Bakgrunn/kort historikk 

Havnearealer på området som eies av Moss havn disponeres til håndtering av gods til/fra skip, 

kortsiktig lagring for/etter videretransport og lengre tids lagring. Arealer til det sistnevnte av vært 

tilgjengeliggjort for aktørene som har operert gjennom leiekontrakter. 

 

I 2015/2016 ble det gjennomført endringer hos operatørene. Skipsekspeditørenes 

administrasjonsforbund i Moss (Bryggeforeningen) ble avviklet og arbeiderne ble ansatt i daværende 

Moss Stevedore as. Moss Stevedore var da eid 50/50 av Greencarrier og Moss Container terminal as 

(MCT - eid av DFDS) som opererte containerskip hver for seg før denne endringen. De leide også 

hver sine arealer på havneområdet. 

 

Moss Container Terminal avsluttet sine avtaler knyttet til lagervirksomhet med Moss havn i 2017 og 

Greencarrier overtok etter hvert Moss Container Terminal sin eierandel i Moss Stevedore. 

 

Etter den overtakelsen av det Greencarrier og Moss Stevedore som disponerte og betalte leie for de 

utearealene som tidligere var disponert av MCT. I denne perioden var det samtidig store endringer og 

ombygginger i havna i regi av Bane Nor. Det var en hektisk, og til tider kontraktsmessig lite 

oversiktlig, situasjon i havna på grunn av disse arbeidene. En løsningsorientert innstilling fra 

Greencarrier den gang hadde stor betydning for at denne ombyggingsprosessen gikk så bra som den 

gjorde.  

 

Denne ombyggingen ga Moss havn de arealene vi nå har disponibelt frem til Bane Nor er ferdige med 

sitt prosjekt i Moss. Forutsetningen for dette har vært ut 2024. Da skal Bane Nor gjøre nye endringer 

og arealet til Moss havn vil øke med ca. 16 dekar sammenlignet med dagens areal. Da arealene i Moss 

havn ble ferdigstilt av Bane Nor i 2018 ble det gjennomført en oppdatering av gjeldende kontrakter, 

formulert gjennom et nytt sett med leiekontrakter som også var tilpasset utvikling av Moss havn sine 

arealdisposisjoner de nærmeste årene. Disse kontraktene ble gjeldende fra 2019. Arealene for 

containerterminalen og innlandshavn er kontraktsfestet ut 2024. Administrasjonen skal møte Bane Nor 

mandag 29. august 2022 for å få en oppdatert status på Bane Nor sin tidsplan, men er kjent gjennom 

medier at vi ikke får tilbakestilt nevnte 16 dekar som avtalefestet med Bane Nor. Rett og slett fordi 

deres arbeid med Moss stasjon ikke er ferdig innen den tid. 

 

For ordens skyld opplyses det også at Moss Stevedore as ble fusjonert med Larvik Container Terminal 

as i 2020, og da navn til Greenport. 
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Ny kontrakt eller forlenge 

Kontrakten som ble inngått med Moss Stevedore i 2019 knyttet til arealer for containerlagring og 

containerhåndtering må erstattes når de går ut. Ordlyden i dem gjør at de blir løpende med 6 måneder 

gjensidig oppsigelse fra 1. januar 2025. Moss havn må velge hvordan vi ønsker å møte den 

kontraktsmessige endringen som kommer på det tidspunktet. 

 

Forholdet til relevant regelverk 

Kommuneadvokaten har bistått administrasjonen i vurderinger. Kort oppsummert er det vurdert 

mulighet for å forlenge eksisterende avtale til Bane Nor er ferdige med sitt arbeid og havnearealet er 

tilbakestilt. 

 

Kommuneadvokaten anbefaler at Moss havn avholder en åpen anbudskonkurranse om ny leieavtale 

med plikt til å drive containeroperasjon ved utløpet av eksisterende leieavtale. Anbefalingen er basert 

på reglene om forskrift om konsesjonskontrakter (FOR-2016-08-12976) og på EØS-bestemmelsene 

om offentlig støtte. 

 

Kommuneadvokaten skriver følgende til havnesjefen i Moss havn om tjenestekonsesjonskontrakt: 

 

Forskrift om konsesjonskontrakter er en "kodifisering” av de grunnleggende EØS-rettslige 
prinsippene om likebehandling, ikke-diskriminering og gjennomsiktighet ved tildeling av denne type 
kontrakter.   
 
Kort og upresist følger det av forskriften at det skal gjennomføres konkurranse ved tildeling av 
konsesjonskontrakter.   
 
Av forskriftens § 1-1, sammenholdt med § 1-3, følger det at forskriften bl.a. vil gjelde for kommuner 
som inngår konsesjonskontrakter om tjenester eller bygge- og anleggsarbeider – med en anslått verdi 
som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.  
 
Forskriften angir videre i § 1-2 hva en konsesjonskontrakt er: 

(1) En konsesjonskontrakt er en tjenestekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt der vederlaget består 
enten utelukkende av retten til å utnytte tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene eller en slik rett 
sammen med betaling, og der driftsrisikoen er overført fra oppdragsgiveren til leverandøren. 

(2) Driftsrisikoen knyttet til tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene kan enten gjelde etterspørsels- eller 
leveringsrisikoen eller begge deler. Driftsrisikoen anses overført når leverandøren under normale 
driftsforhold ikke er garantert å tjene inn sine investeringer eller få dekket kostnader som påløper i driften. 
Risikoen som overføres til leverandøren, skal innebære en reell eksponering for svingningene i markedet, slik 
at det anslåtte potensielle tapet for leverandøren ikke skal være ubetydelig. 

 
Slik saken er opplyst, kan det (etter dette) neppe være tvil om gjeldende leieavtale mellom Moss havn 
og Greencarrier AS vil måtte anses som en tjenestekonsesjonskontrakt etter konsesjonsforskriften.   
 
Som utgangspunkt vil fornyelse/forlengelse av gjeldende leieavtale (tildeling av kontrakt) derfor kreve 
at det gjennomføres en åpen konkurranse i samsvar med konsesjonsforskriftens bestemmelser.  
 
Vi har ikke klart å finne noen holdepunkter for at Greencarrier AS sitt behov for forutsigbarhet i 
forhold til nye investeringer og/eller at usikkerheten knyttet til fremdriften og ferdigstillelsen av den 
nye jernbanen gjennom Moss, kan gi grunnlag for å fravike dette utgangspunktet.  
 
Dersom Moss havn velger å fornye/forlenge gjeldende leieavtale, vil det derfor være en risiko for at 
dette – enten etter klage fra andre leverandører eller av eget tiltak – vil kunne bli tatt opp av ETFAs 
Overvåkningsorgan. Eksempelvis vil ETFAs Overvåkningsorgan kunne stille krav om at feilen må 
rettes/kontrakten termineres. Terminering av kontrakten på et slikt grunnlag vil også kunne føre til 
tvist med/krav fra Greencarrier AS.  
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Reglene om offentlig støtte 
EØS-avtalen artikkel 61 (1) forbyr som hovedregel offentlig støtte til private selskaper. Forbudet 
omfatter også støtte gitt av kommuner. Som utgangspunkt er utleie av offentlig eiendom til underpris 
ulovlig offentlig støtte. Foreligger det brudd på dette forbudet, vil støttemottakeren risikere å måtte 
tilbakebetale den ulovlige mottatte støtten.   
 
Avgjørende for om noe er ulovlig støtte, er om mottakeren har mottatt en økonomisk fordel som 
mottakeren ellers ikke ville ha oppnådd under normale markedsforhold, jf “markedsinvestor-
prinsippet.  
 
Slik markedstesting kan gjennomføres på ulike måter - og det er strengt tatt ikke et krav om 
konkurranseutsetting. I de tilfeller det finnes en klar markedspris for tilsvarende ytelser, vil man 
eksempelvis kunne sammenligne med dette/disse.  
 
Umiddelbart anses det imidlertid å kunne bli vanskelig å finne havne-/terminalområder som man kan 
være trygge på at man kan sammenligne med. Markedspris for leie av et havne-/terminalområde et 
sted i landet, trenger nødvendigvis ikke å være den samme et helt annet sted i landet – rett og slett 
pga. beliggenheten.  
 
Gjennomføres det en åpen konkurranse der alle potensielle leverandører inviteres med, vil det 
imidlertid kunne antas at avtalen ikke inneholder støtteelementer. Ved gjennomføring av en åpen 
konkurranse sikrer man seg derfor også i forhold til regelverket om offentlig støtte.  
 

Andre forhold 

Teknologisk utvikling går fort. Det er i dag tilgjengelige elektriske reach-stackere på markedet som 

kan bestilles av containeroperatører. Westport (operatør i Stavanger) har bestilt og skal få levert den 

første elektriske reach-stackeren i Norge høsten 2022. Dagens operatør i Moss havn sier aktuelle 

leverandører til reach-stackere estimerer 12-14 måneders leveringstid på slikt utstyr. Med dagens drift 

vil slik reach-stacker være den foretrukne muligheten for å nå målet om nullutslipp innen 2030. Dette 

viser også at det målet vil kunne nås før den tid. 

 

Moss havn har hatt en god utvikling i antall TEU siden ombygd havn var klar i 2018. Hvis årets 

prognostiserte vekst fortsetter frem mot 2025 vil antallet TEU være omtrent på nivå som var estimert 

som forutsetning for den ombygging av Moss havn som Bane Nor gjennomførte. 

 

Larvik Havn gjennomførte i 2018 en åpen tilbudskonkurranse om «Avtale operatør Larvik Havn 

Containerterminal» og bakgrunnen for deres beslutning om å gjennomføre var den samme som 

kommuneadvokaten i Moss har lagt til grunn i sin vurdering. Oslo havn gjennomførte før det på 

samme måte konkurranse for operatør som fikk i oppdrag å drifte containerterminal på ved deres 

containerhavn i Oslo. 

 
VURDERINGER: 

Målet med denne saken er å gi havnestyret et grunnlag for de vurderinger som må gjøres de nærmeste 

månedene knyttet til kontrakt med operatør. 

Administrasjonen har estimert følgende tidsplan må legges til grunn for å gjennomføre en god prosess: 

Tid Milepæl 

Desember 2022 Beslutte prosess for kontrakt fra 1.1.2025 

Q2 – 2023 Beslutte rammer og innhold i en kontrakt som skal gjelde 

fra 1.1.2025. Forberede utlysning av kontrakt 
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Q3 - 2023 Sende ut tilbudsunderlag 

Q1 – 2024 Vurdere innkommende tilbud og tildele kontrakt 

 

Det er viktig at den aktør vi inngår kontrakt med får tilstrekkelig med tid til å forberede oppstart fra 

2025. Det vurderes at 9 måneder vil være tilstrekkelig tid for dette. Derfor må det i løpet av det 

kommende halvåret tas avgjørelse om form for prosessen. 

Administrasjonen vurderer det som riktig å gjennomføre en konkurranse slik kommuneadvokaten 

anbefaler. Selv om dagens kontrakt er en leieavtale så gjør innholdet, spesielt knyttet til den plikten 

som hviler på leietaker om å drifte containerterminalen, at regelverket i forskrift om 

konsesjonskontrakter gjøres gjeldende i dette tilfellet. Dette er også konklusjoner som er trukket av to 

andre havner i tilsvarende situasjon. 

Alternativene som er vurdert av administrasjonen er følgende: 

1. Inngå en tilleggsavtale til dagens leieavtale som justerer utløpsdato til samme tid som Bane 

Nor sitt arbeid på Moss stasjon er ferdig og Moss havn har fått tilbakeført 16 dekar areal i 

tråd med avtalen med Bane Nor. 

Dette vil fjerne usikkerhet som gjelder for havnedrift knyttet til drift av Moss havn gjennom 

en ny ombygging og med de endringer i fasiliteter som vi i dag ikke kjenner omfanget av. 

Juridisk vurdering tilsier at Bane Nor sin endring av tidsplan ikke gir Moss havn anledning til 

å avvike fra bestemmelser i forskrift om konsesjonskontrakter. Det vil i så fall løpe en risiko 

knyttet til dette. 

 

2. Å la gjeldende kontrakt løpe med en gjensidig 6 måneders oppsigelsestid etter 1.1.2025 – slik 

ordlyden er i dagens kontrakt. 

Dette vurderes til å være en for stor usikkerhet for Moss havn knyttet til kontinuitet rundt drift 

av containerterminalen. Ved en oppsigelse fra leietakers side med 6 måneders oppsigelsestid 

vil det ikke være tid nok til å gjennomføre en forsvarlig prosess og få en aktør til å videreføre 

driften umiddelbart etter den aktuelle oppsigelsestiden. 

 

MILJØKONSEKVENSER: 

Saken har ingen direkte miljøkonsekvenser.  

Forhold regulert i kontrakt med operatør vil bidra til å nå Moss havn sine strategiske målsettinger 

innenfor miljø.  

 

 

KONKLUSJON: 

Havnesjefen konkluderer med at det bør gjøres en nærmere forberedelse av en kommende konkurranse 

om avtale operatør containerterminal i Moss havn. Administrasjonen kommer tilbake med en 

anbefaling til havnestyret om videre prosess i løpet av 2022. Administrasjonen innarbeider også 

konsekvenser av en prosess i budsjett for 2023 som skal legges frem for vedtak i neste 

havnestyremøte.  
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Melding nr. 3 2022 

Prisliste for bruk i Moss Havn 2023 

Det er utarbeidet ny prisliste ved Moss Havn KF for 2023 som danner grunnlag 

for budsjett 2023. Den er utarbeidet i tråd med retningslinjer gitt i ny Havne og 

farvannslov og Farvannsavgifts forskriften gjeldende fra 01.01.2020. 

Prislisten tar sikte på å sikre inntektsbehovet til Moss Havn KF i tråd med 

budsjett- og økonomiplan for 2023. 

Virksomheten har fokus på å tilrettelegge for god og effektiv service slik at 

havnen skal være en konkurransedyktig havn som foretrekkes av brukerne. For 

å få til dette må inntjeningen stå i forhold til investeringene, og samtidig må 

prisnivået være konkurransedyktig. 

 

For 2023 legges følgende endringer til grunn: 

Farvannsavgiften justeres ned til kr 0,13 pr BT (14 % reduksjon) i henhold til 

forskrift om innkreving av farvannsavgift i Moss havn og selvkostforskriften. 

Foretakets kostnader for denne tjenesten har sunket de siste årene, samtidig 

som antall anløp er økt noe. Det blir lik pris uavhengig om skipet er rutegående 

eller ikke.  

Minsteavgiften settes ned til kr 520,- dette er en prisreduksjon på 14 %.  Av alle 

anløp som ankommer Moss havn er 48 % i denne kategorien. 

Kai-vederlag får en prisendring på 6,8 % (KPI) og varevederlag får ingen endring 

(0 %). 

For lasting og lossing av containere ble det gjort en endring fra tre-deling til to-

deling av pris og tidsintervaller i døgnet gjeldende fra 2022. Dette for å utjevne 

prisingen uavhengig av dag/kveld, og natt/helg blir litt dyrere. Dette vil bidra til 

bedre utnyttelse av havnas kapasitet på dag og kveld og å gjøre 

administrasjonen enklere. Dette prinsippet videreføres i 2023. 

Lasting og lossing av containere, kun tomme containere som får en økning på 

6,8 % pr. løft uavhengig av tidspunkt på døgnet lasting/lossing pågår.  

Utleie arbeidskraft får en økning på 14 % pr. time uavhengig av tidspunkt på 

døgnet, det er gjort en timepriskalkyle for gjennomsnitt kostnad årsverk og 

som vil bli brukt i alle satser der personell er en resurs.  
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For bruk av kraner til lasting/lossing ved spesielle oppdrag eller av annen type 

gods er prissetting for 2023 gjort tilsvarende som øvrige endringer.  

Moss Gjeste- og bobilhavn, prisene har økt jevnt de siste årene og er nå på et 

prisnivå som er sammenlignbare med tilsvarende havner, priser for 2023 

justeres med 6,8 % (KPI). 

For virksomhetens øvrige tjenester og tilbud settes prisjustering på 

forutsetning om siste års KPI på 6,8 %.  

Se vedlagte oversikt. 
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Farvannsavgift 2022 2023

BRUTOTONNASJE (BT) PRISFAKTOR PRISFAKTOR

Minsteavgift Kr 600,00 Kr 520,00

Alle størrelser Kr 0,15 Kr 0,13

Kaivederlag

BT PRISFAKTOR PRISFAKTOR

Pris pr. bruttotonn Kr  0,47 Kr  0,50

Det gis rabatt på fartøyets ESI poeng

Avfall

AVFALLSGEBYR/SKIPSRENOVASJON PRIS PR. ANLØP PRIS PR. ANLØP

Avfall vanlig Kr    558,00 Kr    596,00

Avfall mat (fra utland) Kr 5 000,00 Kr 5 340,00

Varevederlag

VARESLAG TAKST TAKST

Import: Alle varer i containere Kr   250,00 pr. container Kr   250,00 pr. container

Eksport: Alle varer i container Kr   228,00 pr. container Kr   228,00 pr. container

Tørre bulkvarer Kr    14,00 pr. tonn Kr    14,00 pr. tonn

Alle varer som ikke er spesifisert her Kr    15,00 pr. tonn Kr    15,00 pr. tonn

Hjulgående/semihenger Kr   250,00 pr. tralle Kr   250,00 pr. tralle

ISPS- GEBYR PRIS PRIS

Alle skip (skip under 500 BT omfattes ikke av lovverket) Kr   200,00 pr. anløp Kr   200,00 pr. anløp

Lasting/lossing/løfting av containere med Gantry Kocks containerkran:

KR/STK CONTAINERE MED LAST TOMME CONTAINERE CONTAINERE MED LAST TOMME CONTAINERE

Mandag - fredag kl. 06-23 Kr   236,00 Kr   213,00 Kr   236,00 Kr   228,00

Lørdag  kl. 09 - 21 Kr   236,00 Kr   213,00 Kr   236,00 Kr   228,00

Søndag kl. 14 -21 Kr   236,00 Kr   213,00 Kr   236,00 Kr   228,00

Øvrig tidspunkt dag og helg, og helligdager Kr   350,00 Kr   313,00 Kr   350,00 Kr   334,00

For bruk av kraner til lasting/lossing ved spesielle oppdrag eller av annen type gods:

CONTAINERKRAN

(løfteevne = 53 tonn)

Mandag - fredag kl. 06-23 Kr 2 132,00 Kr 2 277,00

Lørdag  kl. 09 - 21 Kr 2 132,00 Kr 2 277,00

Søndag kl. 14 -21 Kr 2 132,00 Kr 2 277,00

Øvrig tidspunkt dag og helg, og helligdager Kr 2 735,00 Kr 2 921

Start/opprigg av kran/utstyr 4 x gjeldende timepris 4 x gjeldende timepris

For enkelt løft over 40 tonn/offshore løft 

Egne priser - be om tilbud.

Gebyrer,  tjenester og vederlag

Timesatser til utleie av arbeidskraft, spesielle oppdrag eller ventetid for kranførere PRIS PR. TIME PRIS PR. TIME

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr   622,00 Kr   708,00

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr   931,00 Kr 1 062,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bevegelige helligdager Kr 1 232,00 Kr 1 417,00

Følgende satser er gjeldende for leie av servicebåt (inkl. båtfører) PRIS PR. TIME PRIS PR. TIME

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr 2 030,00 Kr 1 975,00

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr 2 292,00 Kr 2 230,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager Kr 2 758,00 Kr 2 685,00

Følgende satser er gjeldende for leie av hjullaster (inkl. fører) PRIS PR. TIME PRIS PR. TIME

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr 1 510,00 Kr 1 720,00

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr 1 640,00 Kr 1 870,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager Kr 2 045,00 Kr 2 350,00

For hjullaster med  feieagregat tilkommer ekstra pr. time Kr    320,00 Kr    320,00

TJENESTER / VEDERLAG PRIS PRIS

For lagring av containere tilknyttet Moss Havns strømuttak Kr    207,00 Kr    221,00

Bruk av havneområdet til sjøuavhengig trafikk (godstrafikk) etter samme avgiftssats som for 

vareavgift.

Det skal også her betales en vognavgift Kr   100,00 Kr   107,00

VANNLEVERANSER TIL SKIP PRIS PRIS

Vann Kr    21,00 pr. tonn Kr      22,50 pr. tonn

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr   622,00 Kr    708,00

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr   931,00 Kr 1 062,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager Kr 1 232,00 Kr 1 417,00

Slangeleie Kr    108,00 pr. gang Kr    115,00 pr. gang

Gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lov 01.01. 2020  om havner og farvann § 
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PRIS PRIS

Tiltaksklasse 1  4 timer a kr 780,00 3 timer a kr 894,00

Tiltaksklasse 2  8 timer a kr 780,00 6 timer a kr 894,00

Tiltaksklasse 3 12 timer a kr 780,00 9 timer a kr 894,00

MIDLERTIDIG LAGRING AV VARER/UTSTYR PÅ OFFENTLIG KAI PRIS PRIS

Flak, hengere, trucker, redskap og lignende, under kontroll av speditører/operatører Kr    80,00 pr. stk/døgn Kr    85,00 pr. stk/døgn

Stål Kr      1,04 pr. tonn/dag Kr      1,11 pr. tonn/dag

GJESTEHAVN - HØYSESONG 1. MAI  - 15. OKTOBER Pris: Pris:

Båt inntil 30 fot Kr   220,00 pr. døgn Kr   235,00 pr. døgn

Båt mellom 30 og 39 fot Kr   242,00 pr. døgn Kr   255,00 pr. døgn

Båt mellom 40 og 70 fot Kr   340,00 pr. døgn Kr   360,00 pr. døgn

BOBIL HAVN - HELÅRSPRIS Pris: Pris:

Bobil pr. døgn Kr   250,00 pr. døgn Kr   270,00 pr. døgn

PRIS PR. TIMEPRIS PR. TIME
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