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Nr: 6.24
Antagen av kommunfullmäktige den 23 november 2005, § 169. Dnr: 915/05-406

YRKESTAXA FÖR TOREKOVS HAMN ATT GÄLLA FRÅN DEN 1
JANUARI 2006 OCH TILLS VIDARE (lagstadgad mervärdesskatt tillkommer)

Allmänna bestämmelser
1.
1:1

Skepp i yrkesverksamhet
Hamnavgift skall, om ej annorlunda sägs nedan, utgå första gången
under dygnet fartyg ankommer till hamnen med ett belopp av
per påbörjad meter av fartygets längd överallt.
Detta belopp skall avrundas uppåt till närmast 10 tal kronor dock lägst

160:-

1:2

Fartyg som kvarligger i hamnen erlägger som tillägg till 1:1 en avgift med
per påbörjad meter av fartygets längd överallt och dygn, dock lägst

4:100:-

1:3

Fartyg som kvarligger i hamnen för reparation erlägger som tillägg till
1:1 en avgift med
per påbörjad meter av fartygets längd överallt och dygn efter första dygnet,
dock lägst

6:-

2:50:-

2.
Fiskefartyg
(registrerade fiskeskepp och båtar som nyttjas i huvudsaklig förvärvskälla)
2:1

För båtar skall, om ej annorlunda sägs nedan, hamnavgift utgå första gången
under dygnet båten kommer till hamnen med ett belopp av
100:inkl. varuavgift.

2:2

För fiskeskepp skall, om ej annorlunda sägs , hamnavgift utgå första gången
under dygnet skeppet kommer till hamnen med ett belopp av
160:inkl. varuavgift.

2:3

Fiskefartyg som kvarligger mer än fem dygn i hamnen erlägger som tillägg
till 2:1 och 2:2 en avgift enligt 1:2.

2:4

Fartyg som kvarligger i hamnen för reparation erlägger som tillägg till
2:1 och 2:2 en avgift enligt 1:3
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Yrkesverksamma fartyg i passagerartrafik
För yrkesverksamma fartyg i passargerartrafik, ex. Väderötrafik, fiske och safariturer
utgår följande avgifter:
För tiden 1 april till 31 oktober utgår avgift med 100:- per kajmeter och månad.
För övrig tid under året utgår avgift med 30:- per kajmeter och månad. Påbörjad månad
räknas som hel månad. Med kajmeter menas båtens uppmätta längd överallt.
4.

Årsavgift

Fiskefartyg som stadigvarande bedriver fiske från någon av kommunens hamnar kan
istället för att betala under 1 och 2 angivna avgifter erlägga årsavgift enligt följande:
exkl. moms inkl. moms
ej över
2,0 m
”
2,3 m
”
2,5 m
”
2,7 m
”
3,0 m
”
3,3 m
”
3,5 m
”
3,7 m
”
4,0 m

1.968:2.256:2.448:2.640:2.928:3.216:3.456:3.648:3.936:-

2.460:2.820:3.060:3.300:3.660:4.020:4.320:4.560:4.920:-

Tillägg för båtar vars bredd överstiger 4,0 meter:
per varje påbörjad decimeter. Brutet tal räknas ej.

120:-

Tillägg för båtar vars längd överstiger 6 meter:
per meter för del som överstiger 6 m. Brutet tal
räknas ej

220:-

Varor
1.

Allmänna bestämmelser
Hamnavgift erlägges med nedan angivna belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga.
För vara, som lastas eller lossas i hamnen utan att därvid föras över hamnen tillhörig kaj eller brygga, erlägges hälften av angivna avgifter.
Normaltariff

16:-/ton

20:-

Minsta belopp per varupost är 32:- (40:-) per debiteringstillfälle.
Befriade från avgift är drivmedel, proviant och förnödenhetsartiklar för fartygets
eget behov samt is och lådor som lossas och lastas från och till fiskefartyg.
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Särskilda bestämmelser
1.

Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i
mätbrevet redovisade längden och i annat fall fartygets största längd (längd över
allt)

2.

Brutet tal av längdmeter räknas ej.

3.

I fall, då avgift beräknas för dygn, skall dygnet räknas från klockan 0 till klockan
24, varvid del av dygn räknas som helt dygn.

4.

Befrielse från hamnavgift skall åtnjutas:

*
*
*

Vid tillfälliga besök av örlogs, tull, sjöräddnings, fiskebevaknings och skolfartyg.
För fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
Fartyg för fiskeriundersökningar, havsforskning eller annat vetenskapligt arbete,
där sådant fartyg användes uteslutande för sitt ändamål
Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning.
Fartyg som tillhör sjöfartsverket eller nyttjas i dess tjänst då det anlöper hamnen
som led i verkets arbete.
Fartyg som anlöper hamnen för av- eller påmönstring, för att avlämna sjuka eller
skeppsbrutna, för att anskaffa läkarhjälp, på grund av dödsfall ombord, till följd
av storm eller sjöskada eller på grund av trängande nöd, under förutsättning att
fartyget inte lossar annan användbar last i egentlig mening än sådan, som åter intages, eller landsätter andra passagerare än sjuka och deras vårdare, skeppsbrutna
eller avlidna och ej heller ombordtager passagerare eller intager annat gods än
proviantartiklar för fartygets behov eller till fartygets utrustning hänförligt gods
Fartyg som från hamnen avgår till annan svensk hamn endast för reparation och
därefter återvänder till hamnen.
Fartyg som anlöper hamnen endast för transport av präst, läkare, sjuksköterska
eller barnmorska i tjänsteutövning, eller personer som reser i kommunala angelägenheter eller för rikets främjande eller till eller från religiösa eller andra ideella
sammankomster under förutsättning att fartyget inte lossar eller lastar varor.

*
*
*

*
*

5.

Tillfällig plats för gästade båtar:
Vid behov äger hamnmästaren rätt att lägga gästande fartyg utanför annat fartyg
oavsett vilken taxa som erlägges av detta. Hänsyn skall dock tagas till den trafik
som bedrives

