REGLEMENT FOR ANLØPSAVGIFT
VED
KOMMUNALE HAVNER OG
KAIANLEGG

OSEN KOMMUNE
Vedtatt av Osen kommunestyre 18.12.2019 – sak 85/19

Hjemmel for innkreving av avgift
Lov av 17.04.2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven) angir at
havnen skal dekke sine kostnader først og fremst gjennom å ta betalt for de tjenestene havnen
tilbyr. Dette fremgår av lovens § 25 sett i sammenheng med § 42, 4. ledd. I § 25 står det at
kommunen kan kreve anløpsavgift til dekning for bestemte kostnader «så langt slike
kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen». I § 42, 4. ledd er
det så tatt inn følgende bestemmelse: «Den som tilbyr havne- og transporttjenester fastsetter
pris og andre forretningsvilkår».
Anløpsavgift er fastsatt etter forskrift av 20.12.2010 om kommunenes beregning og
innkreving av anløpsavgift, gitt i medhold av § 25 i havne- og farvannsloven av 17. april 2009
Sjøområdet og avgiftsdekning
Omfatter Osen kommunes sjøområder innenfor linjer trukket 1 nautisk mil utenfor
grunnlinjen.
Avløpsavgift ilegges fartøy og er fartøyets betaling for bruk av farvann; sjøareal og
innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.
Beregningsgrunnlag
Anløpsavgift beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonale
konvensjon 23. juni 1969 nr. 1 om måling av fartøyer. For fartøyer som ikke er målt eller har
gyldig målebrev, fastsetter Osen kommune fartøyets tonnasje etter skjønn.
Anløpsavgift betales en gang per anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn
beregnes avgiften kun en gang per døgn.
BT
SUM
Fartøy under 300 BT
171
Fartøy 300 – 600 BT
244
Fartøy 600 – 1200 BT
317
Fartøy 1200 – 2000 BT
367
Fartøy 2000 – 3000 BT
425
Fartøy 3000 – 5000 BT
476
Fartøy 5000 – 10000 BT
659
Fartøy 10000 – 20000 BT
741
Fartøy over 3000 BT
1 883
Alle oppgitte satser er eksklusive merverdiavgift
Fritak for anløpsavgift
Følgende fartøyer er fritatt for anløpsavgift:
-

Fartøyer som passerer sjøområdet uten å anløpe havn
Fartøyer som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster,
losser eller tar om bord passasjerer
Bergingsfartøyer og isbrytere under utførelse av berging og isbryting
Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske
Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet
Ikke målepliktige fartøyer med største lengde under 15 meter
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Anløpsavgift for fiskefartøyer hjemmehørende i havnen
Fiskefartøyer hjemmehørende i kommunen som er over 15 – 25 meter, skal betale en årsavgift
etter følgende inndeling:
STØRRELSE I METER
AVGIFT PER ÅR
15 – 25
1599
Alle oppgitte satser er eksklusive merverdiavgift
Opplysningsplikt, ansvarsforhold m.m.
Osen kommune kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav eller for å kunne kontrollere beregning av Osen kommunes krav etter dette reglementet.
Ankomst og avgangsmelding; Fører av fartøy som anløper sjøområdet skal snarest mulig gi
melding til Osen kommune på mail: postmottak@osen.kommune.no eller per telefon
414 46 449 om ankomst/avreise.
Ansvarsforhold
Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgift. Det kan kreves at rederen eller agenten
skal stille økonomisk sikkerhet for betaling av anløpsavgift. Ved forsinket eller ubetalt avgift
svares forsinkelsesrenter (etter lov av 17. desember 1976 nr. 100).
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