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ALLMÄNNA VILLKOR
KONTAKT
INTERNATIONELL KRYSSNINGSTRAFIK

BEVAKNINGS- & TRAFIKENCTRALEN

Stefan Scheja
Tel +46 (0)8-670 28 13
Mobil +46 (0)70-770 28 13
E-post: stefan.scheja@stockholmshamnar.se

BTC
Tel: +46 (0)8-670 28 10
E-post: btc@stockholmshamnar.se

ALLMÄNNA VILLKOR
Stockholms Hamnar har verksamhet i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn och ger årligen ut
4 prislistor;


Prislista internationell kryssning (enligt SJÖFS 2017:27, 8 §)



Prislista Kapellskärs hamn



Prislista Stockholms hamn



Prislista Nynäshamns hamn

Samtliga prislistor gäller fr.o.m. 1 januari och tills vidare, dock längst t.o.m. 31 december det
angivna året. Stockholms Hamnar förbehåller sig rätten att revidera prislistorna och gällande
prislistor finns vid alla tidpunkter att tillgå på Stockholms Hamnars hemsida,
www.stockholmshamnar.se.
Stockholms Hamnar är klassade som allmänna hamnar enligt Sjöfartsverket (SJÖFS 2013:4).
Enligt Lag 1981:655 om vissa avgifter i allmän hamn har Stockholms Hamnar rätten att ta ut
avgifter, om hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom hamnens
område anlöps eller nyttjas.
För fartyg som anlöper allmänt hamnområde samt för gods, passagerare och fordon, som
medföljer fartyg till eller från hamnen, utgår hamnavgifter med fastställda belopp enligt denna
prislista eller enligt särskild träffad överenskommelse.
För fullständiga villkor hänvisas till Driftföreskrifter Stockholms Hamnar som finns tillgängliga
på Stockholms Hamnars hemsida, www.stockholmshamnar.se.
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ALLMÄNNA VILLKOR

Fakturering av hamnavgifter enligt denna prislista sker efter den fartygsanmälan, som fartygets
befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa ska lämna enligt Driftföreskrifter
Stockholms Hamnar.
Är fartyget befriat från skyldigheten att lämna fartygsanmälan ska fartygets befälhavare lämna
Stockholms Hamnar de uppgifter som är nödvändiga för att fastställa hamnavgiftens storlek.
För fartyg med fast tilldelad kajplats gäller särskilda regler. Uppgifter om lastat eller lossat gods
ska vara Stockholms Hamnar tillhanda senast fyra (4) dygn efter avslutad lastning eller
lossning. Stockholms Hamnar har rätt att infordra uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla
t.ex. myndighetskrav samt uppgifter som kan ligga till grund för debitering eller
logistikplanering.
Hamnavgifter per GT (gross tonnage) baseras på vad som är angivet i Lloyd’s Register enligt
1969 års mätregler alternativt insänt gällande mätbrev.
För avgifter som tas ut per dygn, avses påbörjat dygn tiden 00:00 – 24.00 om ej annat anges.
Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för viss nations
fartyg eller för vissa fartygstyper gäller dessa bestämmelser.
Stockholms Hamnar har av Transportstyrelsen godkända hamnanläggningar enligt lag om
sjöfartsskydd. Med detta följer skyddsåtgärder vars omfattning varierar med avseende på
rådande skyddsnivå. Stockholms Hamnar kan teckna särskilda överenskommelser med
rederier/företag, som använder hamnanläggningarna, om skyddsåtgärder vid skyddsnivå 1 och
hur sådana åtgärder ska finansieras. Vid en förhöjd skyddsnivå kan Stockholms Hamnar införa
ytterligare säkerhetsavgifter som grundas på de kostnader det förhöjda skyddet medför.
Rederier med regelbunden trafik året runt ska teckna särskilt avtal med Stockholms Hamnar
gällande sjöfartsskydd.
Stockholms Hamnar är medlem av Sveriges Hamnar och tillämpar dess terminalbestämmelser
av år 1989.
Denna prislista ges ut på svenska med en engelsk översättning. I händelse av bristande
överensstämmelse mellan den svenska och engelska versionen gäller den svenska
ordalydelsen.
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ALLMÄNNA VILLKOR
FAKTURERINGSPRINCIPER
Fakturabelopp avrundas till närmast hela krontal (kr).
Fakturerat belopp ska vara Stockholms Hamnar tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum
om inte annat överenskommits. Vid försenad betalning utgår ränta enligt Räntelag (1975:635).
Ersättning för påminnelse utgår med belopp som varje tillfälle gäller enligt lagen om ersättning
för inkassokostnader m.m. (SFS 1981:739).
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inte verksamheten eller fartyget är undantagna
skatteplikt eller där det anges att priset inkluderar mervärdesskatt.
Krav på förskottsbetalning kan förekomma.
Som ett led i Stockholms Hamnars arbete med att begränsa miljöpåverkan kan fakturor
skickas med e-post. Sänd företagsnamn, kundnummer och e-postadress till
debitering@stockholmshamnar.se, så skickas fakturor till den angivna e-postadressen.
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KRYSSNINGSFARTYG

TARIFF

BESKRIVNING

Fartygshamnavgift, FHA

vid kaj eller SeaWalk

2,08 kr/GT

vid boj eller ankarplats

1,04 kr/GT

vid kaj eller SeaWalk från 11:e anlöpet

-0,31 kr/GT

vid boj eller ankarplats från 11:e anlöpet

-0,16 kr/GT

Frekvensrabatt*1

PRIS/ENHET

Liggetidsavgift*2

25% av ovanståend avgift per påbörjad dag

Kväveoxidrabatt*3

0,00–0,49 g/kWh

-0,22 kr/GT

0,50–0,99 g/kWh

-0,21 kr/GT

1,00–1,99 g/kWh

-0,20 kr/GT

2,00–2,99 g/kWh

-0,19 kr/GT

3,00–3,99 g/kWh

-0,18 kr/GT

4,00–4,99 g/kWh

-0,17 kr/GT

5,00–5,99 g/kWh

-0,16 kr/GT

LNG rabatt*4
Säsongsrabatt*5

-0,05 kr/GT
1 february – 30 april och 1 oktober – 30 november
vid kaj eller SeaWalk

-0,62 kr/GT

vid kaj eller SeaWalk från 11:e anlöpet

-0,53 kr/GT

vid boj eller ankarplats

-0,31 kr/GT

vid boj eller ankarplats från 11:e anlöpet

-0,26 kr/GT

Scrubber avfall*6

Priser lämnas på
begäran

Särskild avfallsavgift*7

0,55 kr/GT
Maximum

Passageraravgift*8

11 000 kr/anlöp

Stockholm per avstigande passagerare

33,77 kr/pax

Nynäshamn per avstigande passagerare

15,48 kr/pax

Källsorteringsrabatt Stockholm*9

-5,90 kr/pax

Security package*10

Priser lämnas på
begäran

T/A equipment*10
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KRYSSNINGSFARTYG

*1

Ett kryssningsfartyg tillhörande samma rederi och som trafikerar under samma
marknadsföringsnamn och anlöper mer än 10 tillfällen under en säsong, erhåller en rabatt på
fartygshamnavgiften med 15% från och med det 11:e anlöpet under säsongen.

*2

Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger vid kaj totalt mer än 48 timmar om liggetiden orsakats av
förhållanden som Stockholms Hamnar ej kunnat råda över.

*3

För fartyg som genom olika åtgärder reducerat kväveoxidemissionen till mindre än 6 gram per
kilowattimme (kWh) och erhållit Sjöfartsverkets kväveoxidreduktionscertifikat enligt kungörelse
(SJÖFS 2014:10), medges en reduktion av fartygshamnavgiften. Kopia av certifikatet ska
tillsändas Stockholms Hamnar innan fartyget anlöper. Fartyg i reguljär linjetrafik ska tillsända
Stockholms Hamnar kopia av certifikat vid varje certifieringstillfälle och underrätta Stockholms
Hamnar om certifiering upphör eller ändras. Antal utförda kväveoxidrabattsberättigade anlöp
ska inkluderas i den periodvisa statistikrapporteringen.

*4

För att erhålla denna rabatt krävs att fartyget använder LNG som huvudsakligt bränsle och på
begäran kan styrka detsamma.

*5

Rabatten lämnas om ett kryssningsfartyg anlöper Stockholm eller Nynäshamn under dessa
perioder.

*6

Vid avlämning av scrubberavfall skall notis lämnas minst fem (5) arbetsdagar innan anlöp.

*7

I de fall Stockholms Hamnar åsamkas en merkostnad utöver vad som normalt följer av att ett
fartyg avlämnar avfall utgår en tilläggsavgift enligt följande;








om "Anmälan om avlämning av avfall från fartyg" inte gjorts enligt svensk lag eller
enligt Sjöfartsverkets föreskrifter,
om Stockholms Hamnar inte fått meddelande om innehållet av främmande
substanser, lösningsmedel eller detergenter i sludge,
om fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade
och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade
platser,
om avlämning inte sker på avtalad tid,
om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämningen av sludge,
om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m³ per timme,
om de av Stockholm Vatten AB uppsatta gränsvärdena för svavelvätehalt i
avloppsvatten överskrids.

Information om villkor för avlämning av avfall kan lämnas av Bevaknings- och trafikcentralen
(BTC).
*8

Passageraravgift utgår för varje avstigande passagerare.

*9

Kryssningsfartyg som lämnar källsorterat avfall I enlighet med villkoren i “Waste instructions for
Ports of Stockholm” erhåller en rabatt per passagerare. Avfallsinstruktionen finns tillgänglig på
Stockholms Hamnars hemsida, www.stockholmshamnar.se.

*10

Avgifterna är tillämpliga för Turn Around anlöp.
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SERVICETJÄNSTER

BÅTMÄN STOCKHOLM OCH NYNÄSHAMN
Se prislista för Stockholms hamn, Priser och villkor 2018 som publiceras i slutet av
December 2018.

LEVERANS AV FÄRSKVATTEN STOCKHOLM
Se prislista för Stockholms hamn, Priser och villkor 2018 som publiceras i slutet av
December 2018.
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