
 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

Regulativ for vederlag for bruk av kommunale kaianlegg i Gildeskål kommune  

Vedtatt av kommunestyret 19.12.2018 som sak 72/18. 

 

Kaivederlag  

 

Kaivederlag belastes fartøyer som anløper kommunale kaianlegg og skal være betaling for bruk av 

anleggene. Dette skal gjelde alle kaianlegg hvor kommunen er eier eller har vedlikeholdsansvaret. 

 

Redningsselskapets fartøyer, fiskebåter og fritidsbåter er unntatt fra kaivederlag.  

 

Vederlag betales en gang per døgn eller del av døgn. Ankomstdagen regnes alltid som et helt døgn. 

Fartøyer som bruker offentlig kai betaler kaivederlag etter vedtatte satser. Vederlaget beregnes etter 

fartøyets bruttotonnasje (BT). Dersom fartøyets BT ikke framgår av dokumentasjon fastsettes den av 

Gildeskål kommune ut fra beregning av BT for tilsvarende fartøy.  

 

Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av døgn på 6 timer eller under regnes for ½ 

døgn. Det betales likevel alltid kaivederlag for minst ett døgn. Fartøy som ligger utenpå et annet ved 

kai betaler som om det lå ved kai.  

 

Minsteavgift settes til kr 100. Ved fortøyning inntil annet fartøy betales full avgift 

 

 Størrelse BT Sats pr BT Maks sum 

Pr trinn 

Akkumulert 

For de første 

 

300 0,6 180 180 

For de neste  

 

300 0,5 150 330 

For de neste 

 

600 0,3 180 510 

For de neste 

 

1800 0,2 360 870 

Over 3000 

 

3000 0,15   

Alle priser er ekskl mva 

 

Rutegående passasjerbåt skal betale kr 90 per enkeltanløp eller kr 120 per døgn per kai. For 

rutegående passasjerfartøy kan det etter avtale gis særskilte rabattordninger. 

 

Passasjeravgift beregnes ikke. 

 

Varevederlag 

Kommunene kan ilegge vareavgift for varer som fraktes med fartøy til eller fra havnen, og som føres 

over kommunens kaier. Varevederlaget beregnes av varens vekt i tonn. Ved lengre lagringstid på kai 

bergenes vederlaget etter kvadratmeterpris pr døgn. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Vare Last/enhet Kroner pr tonn/annen 

enhet 

Stykkgods Grunnpris pr tonn 25 

Trelast, bygningsmoduler 1 m3 = 0,5 tonn 25 

Tømmer 1 m3 = 0,5 tonn 20 

Metall, kjøretøy og annet 

tunggods 

 20 

Stein og sementbaserte 

(bygge)varer 

 12,50 

Diverse m3-basert last 1 m3 = 0,5 tonn 25 

Sand, grus, singel, asfalt Bulk pr tonn. 1 m3 = 1,5 

tonn 

8 

Minstepris alle varer Pr kolli 50 

Container med last Pr 10 fots lengde/stk 150 

Alle priser er ekskl mva 

 

For større bulklaster, minst 3.000 tonn, kan kommunen i hvert enkelt tilfelle avtale rabatt på 

varevederlaget: 

 

Over kr 10.000 i beregnet varevederlag – 10 % rabatt 

Over kr 20.000 i beregnet varevederlag – 15 % rabatt 

Over kr 40.000 i beregnet varevederlag – 25 % rabatt 

 

Følgende gjelder for varevederlag: 

 

• Inngående varevederlag betales av varemottaker. 

• Utgående varer betales av avsender.  

• Etter avtale kan vederlag pålegges transportøren.  

• For varer i transitt mellom fartøy betales kun for inngående vare.  

• Varevederlaget dekker lagring av varer på kommunale kaier inntil 48 timer (fra endt utlossing 

eller før lasting starter).  

•  Lagring på kai eller tilliggende kommunalt areal utover 48 timer kan avtales på forhånd: kr 

5,00 per m2 per døgn.  

•  Ved rydding og borttransportering av avfall og rengjøring av kai: kr 1200 pluss eventuelle 

utlegg 

• Gebyr for hensetting av kjøretøy, varer og andre gjenstander uten etter avtale: kr 1000  

 

Det beregnes ikke varevederlag for passasjerers bagasje; heller ikke for proviant, olje og annet 

nødvendig utstyr som innlastes til fartøyets eget behov; inkludert ballast. 

 


