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Taxans användningsområde
Avgifterna enligt denna hamntaxa upptas inom det område i vattnet mellan Varbergs tätort
och Getterön som begränsas i söder av en linje genom de yttre vågbrytarnas landfästen.

A. Fartygstaxa
1. Allmänna bestämmelser
1.1 Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 är tillämpliga för varje anlöp och rederiet
är skyldig att betala fartygshamnavgift enligt fastställd taxa oavsett om kaj eller annan
anordning i hamn nyttjas.
1.2 Fartygsavgift skall utgå med följande belopp per bruttoregisterton (GT) varje gång
fartyg ankommer till hamnen: 3,60 kr/GT
Efter mer än 7 dygn i hamnen tillkommer en avgift med 49 kr/m av fartygets längd
(LOA) vid varje 7-dygnsperiod: 49 kr/m
1.3 Tankfartyg med segregerade barlasttankar (SBT) kan få den sammantagna
bruttodräktigheten för de tankar som uteslutande är konstruerade för vattenbarlast
avräknad. Förutsättning är att intyg härom, internationellt mätbrev utvisande SBT,
förevisas och godkänts av Hallands Hamnar Varberg AB i samband med fartygets
anlöp.
1.4 Avgift för obligatorisk mottagning av sludge, samt fartygsavfall: 0,95 kr/GT
1.5 För fartyg/båt som saknar registerton utgår en avgift per meter överallt och anlöp:
20,40 kr/meter och påbörjad vecka.
För fartyg/båt vid reserverad kajplats, tillkommer en avgift per meter kaj: 20,40 kr/meter
och påbörjad vecka.
1.6 Fritidsfartyg, se avsnitt 4 nedan.

2. Särskilda bestämmelser
2.1 I fall då hamnavgift beräknas för dygn skall dygnet räknas från klockan 0 till klockan24.
2.2 Fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel eller som bostad, utställningslokal,
upplag, expedition eller dylikt samt fartyg som fått särskilt tillstånd att kvarligga under
längre tid. Avgift fastställs i varje enskilt fall.
2.3 Om det finns särskilda skäl får hamn- och gatunämnden medge undantag från
föreskrifterna i denna taxa. Sådana skäl kan exempelvis vara marknadsanpassningar
och överenskommelser om linjeverksamhet och veckoanlöp.
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3. Från hamnavgift är befriade
3.1 Fartyg, som påförts avgift för ankommande men som gör fler anlöp under ettdygn.
3.2 Fartyg tillhörigt svenska staten eller annan stats fiskeribevakningsfartyg och
örlogsfartyg, då sådana fartyg användes uteslutande för sitt ändamål.
3.3 Bogserfartyg då hamnavgift utgår för dess släp.

4. Fritidsfartyg
4.1 Förhyrda båtplatser och elavgift för förhyrda båtplatser där inte elavgift ingår i
båtplatsavgiften.
Båtplats, avgift per säsong 1/3 – 31/10

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

Plats, bredd 2,50 med Y-bom
Nr. 21-24, 67-71, 76-81, 143-147, 152-156,
198-200,

2 360 kr

2 950 kr

För båtar förtöjda vid Y-bom tillkommer avgift

240 kr

300 kr

Elavgift kan anslutas till förhyrda båtplatser nedan
El avgift per säsong 4 A

588 kr

735 kr

El avgift per säsong 6 A

840 kr

1 050 kr

Plats, bredd 2,40 – 2,50 m
Nr. 203-204

2 360 kr

2 950 kr

Plats, bredd 3,00 – 3,20 m
Nr. 25, 109-142, 158-197

3 480 kr

4 350 kr

Plats, bredd 3,30 – 3,50 m
Nr. 151, 201-202

3 640 kr

4 550 kr

Plats, bredd 3,60 – 4,00 m
Nr. 1-11, 15-20, 72-75, 82-106,108, 157

3 860 kr

4 825 kr

Plats, bredd 4,30 – 4,40 m
Nr. 107, 148-150

3 984 kr

4 980 kr

Plats, bredd 5,00 – 5,50 m
Nr. 12-14

5 652 kr

7 065 kr

Plats, bredd 3,50 m
Nr. 44-66 (el 6 A ingår)

4 896 kr

6 120 kr

Plats, Bredd 4,50 m
Plats nr. 26-43 (el 6 A ingår)

5 596 kr

6 997 kr

Elavgift ingår i båtplatsavgiften
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4.2 Hamnplatsavgift under vintern 1/11 – 28/2
Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

De som betalar båtplatsavgift under sommaren

2 496 kr

3 120 kr

De som inte betalar båtplatsavgift under
sommaren

3 344 kr

4 180 kr

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

Elström utan mätning 1 fas

60 kr/dygn

75 kr/dygn

Elström utan mätning 3 fas
Elström med mätare

176 kr/dygn
1,60 kr/KWh

220 kr/dygn
2 kr/kWh

Dessutom tillkommer kostnad för el enligt mätare.
4.3 Övrig elström

4.4 Vid behov av 380 V
200 kr/dygn
4.5 Gästande fritidsfartyg. Avgift per dygn inklusive elavgift 220 V
Lågsäsong 1/9 – 31/5
Fartygslängd

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

0 - 12 m
12 - 17 m
17 - 22 m
Därutöver

168 kr
208 kr
248 kr
tillägg 40 kr
per 5 m

210 kr
260 kr
310 kr
Inkl moms
50 kr per
5m

Högsäsong 1/6 – 31/8
Fartygslängd

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

0 - 12 m
12 - 17 m
17 - 22 m

216 kr
256 kr
296 kr

270 kr
320 kr
370 kr

Därutöver

tillägg 40 kr
per 5 m

Inkl moms
50 kr per 5
m
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4.6 Gästande husbilar Varbergs innerhamn. Avgift per dygn

Lågsäsong
Mellansäsong
Högsäsong

1/11-28/2
1/3-30/6
1/9-31/10
1/7-31/8

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

169,65 kr
241,08 kr

190 kr
270 kr

330,36 kr

370 kr

Gästande husbilar Naturum. Avgift per dygn

Lågsäsong
Högsäsong

1/1-30/6, 1/9-31/12
1/7-31/8

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

142,86 kr
214,29 kr

160 kr
240 kr

4.7 Lotsstugan uthyrning
Fri uthyrning 1 ggr per kalenderår för de som har en förhyrd båtplats i hamnen.
Därutöver 500 kr per gång (gäller även allmänheten).
4.8 Köavgift till förhyrda båtplatser

Anmälningsavgift
Förnyelseavgift efter 2 år

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

320 kr
200 kr

400 kr
250 kr

Avgift exkl.
moms

Avgift inkl.
moms

0 kr
800 kr
800 kr

0 kr
1 000 kr
1 000 kr

4.9 Sjösättning / upptagning av båt

Med avtal under tiden 1/3 – 31/5, 1/9 – 30/11
Med avtal under tiden 1/6 – 31/8
Ej avtal 1/1 – 31/12

5. Avgifter för leverans av färskvatten
Färskvatten
Inkopplingsavgift
För vattenpåfyllning, då av hamnavdelningen
godkänd beställare själv ombesörjer till- och
avkoppling
För vattenpåfyllning utöver ordinarie arbetstid
tillkommer per påbörjad timme

50 kr/påbörjat ton
480 kr
24 kr/påbörjat ton
480 kr

