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Pris
Kunder er forpliktet til å betale den pris som til en hver tid er vedtatt, eller den pris som er avtalt.
Med mindre annet er oppgitt er alle priser oppgitt eks mva. og i norske kroner.
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Bruk av infrastruktur
1. Kaivederlag
Intervall BT
0 300
301 600
601 - 1 200
1 201 - 2 000
2 001 - 3 000
3 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 20 000
20 001 - 30 000
30 001 - 		

Vederlag sats *
kr 0,47
kr 0,44
kr 0,43
kr 0,40
kr 0,37
kr 0,37
kr 0,35
kr 0,35
kr 0,46
kr 0,46

Totalt pr intervall
kr
142
kr
132
kr
258
kr
319
kr
368
kr
735
kr 1 733
kr 3 465
kr 4 620

Akkumulert pr intervall
kr
142
kr
274
kr
532
kr
852
kr
1 219
kr
1 954
kr
3 687
kr
7 152
kr 11 772

Minste vederlag er kr. 200 pr døgn eller del av døgn.
Kaivederlag betales en gang pr. døgn eller del av døgn.
* Vestfjordfergeleie reguleres av egen avtale.
Rederier som anløper Bodø Havn minimum 3 ganger pr uke i regulær linjefart og har brutto tonnasje (BT) pr
skip på minimum 1 500 BT, en grupperabatt på 30 % på kaivederlag pr anløp.
Det er etablert en rabatt for miljøskip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index). Rabatten gis kun for
anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen fremgår av anløpets forhåndsmelding.
Rabatten blir todelt, hvor skip med:
• totalscore fom. 25 til 50 poeng gir 20 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag.
• totalscore fom. 50 eller mer gir 30 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag.
Samlet kan rabatten på anløpsavgiften og kaivederlaget ikke overstige 60 %.
Gjestende fritidsfartøy
Del av døgn må betales i app Go Marina:
Kaivederlag for alle fritidsfartøyer inntil 2 timer

kr

50 inkl. mva.

Vederlag for gjestende fritidsfartøyer pr. døgn eller del av døgn:
Fartøy t.o.m 25 fot
kr
160 inkl. mva.
Fartøy mellom 25 og 40 fot
kr
260 inkl. mva.
Fartøy mellom 40 og 78 fot
kr
420 inkl. mva.
For gjestende fritidsfartøyer over 78 fot beregnes vederlaget etter regulativ som
næringsfartøy. Langtidsleie kan kun avtales utenfor gjestesesong.
Gjestesesong er i tidsrommet 1. juni til 31. august.
Bruk av strøm fra Bodø Havns installasjoner betales i tillegg.
Minstepris kaivederlag pr døgn for næringsfartøy og store fritidsfartøy
Minstepris Fartøy under 15 meter
kr
210
Minstepris Fartøy mellom 15 og 30 meter
kr
420
Minstepris Fartøy over 30 meter
kr
660
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2. Varevederlag
Varenummer
04 A
04 B
04 C
06 A
14 A
14 B
14 C
20		
20 B
24 A
24 I
24 M
		
24 G
		
20 B
20 C
20 D
20 E
		

Stykkgods
Trelast
Husmoduler
Brakker / brakkerigger
Fersk fisk
Stål, jern og annet tunggods
Klinker- og sement baserte byggevarer
Sementbaserte etasjeskillere
Biler og båter under 14 fot
Busser, campingvogner og båter
Frosne varer
Stykkgods
Diverse m3 last
Returemballasje / Tomgods
Sand, singel og grus
Flis
Containere inntil 20 fot
Containere 20 tom 25 fot
Containere 26 tom 40 fot
Containere fra 41 fot Tom container

Varevederlag pr enhet
kr
17
pr m3
kr
17
pr m3
kr 410
pr stk
kr
26
pr tonn
kr
26
pr tonn
kr
14
pr tonn
kr
18
pr tonn
kr 113
pr stk
kr 185
pr stk
kr
16
pr tonn
kr
32
pr tonn
kr
17
pr m3
kr
19
pr tonn
kr
10
pr tonn
kr
19
pr tonn
kr 190
pr stk
kr 235
pr stk
kr 370
pr stk
kr 410
pr stk
kr
80
pr stk

3. Vederlag for overliggende varer
Avtalt opplagsplass på forhånd
Transitt og gjennomgående gods
På åpen kai eller åpent skur

kr 5,00
kr 10,00

pr. m2 pr døgn
pr. m2 pr døgn

Ikke avtalt opplagsplass på forhånd
Transitt og gjennomgående gods
På åpen kai eller åpent skur

kr 14,00
kr 26,50

pr. m2 pr døgn
pr. m2 pr døgn

4. Passasjervederlag
5. Vederlag for landverts transport
Satser for kjøretøyer med fast avtale
Kjøretøyer med registrert totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn betaler kr 6 300 pr kjøretøy pr år.
Kjøretøyer med registrert totalvekt over 7,5 tonn betaler kr 7 800 pr kjøretøy pr år.
Denne avtalen gir rett til ubegrenset kjøring og inkluderer døgnoppstilling på anvist område.
Satser for kjøretøyer uten fast avtale
Kjøretøyer med registrert totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn uten fast avtale betaler kr 130 pr døgn.
Kjøretøyer med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten fast avtale betaler kr 260 pr døgn.
Parkering utenfor anvist område kr 110 pr døgn.
Busser:
Busser som kjører passasjerer ved Cruise-/hurtigruteanløp betaler kr 110 pr. buss pr. anløp. Dette blir
innført fra 01.01.20
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6. Bruk av mobilkran og bil med kran
Bruk av mobilkran og bil med kran på Bodø Havns område er kr 250 pr time, maksimalt 2 500 pr døgn. Det
skal varsles til havneoppsynet ved start og slutt av arbeid. Brudd på varsling fører til gebyr for 1 døgn.
7. Leie av arealer, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser, diverse
Bodø Havns parkeringsplasser
Leie av parkeringsplass i sentrum, pr. år
Leie av parkeringsplass Bodøterminalen-Rønvik pr år.

kr 12 500
kr 6 250

Parkeringsautomat Bodøterminalen og Terminalkai Sør
På anvist plass beregnes følgende betaling for parkering på Bodøterminalens område:
Pr. privatbil pr. døgn
kr
100
Pr. privatbil pr time
kr
20
Mva. er inkludert i parkeringsavgift.
Andre parkeringer – på tilviste plasser
Midlertidig parkering for servicebiler
Ekstra parkeringsoblat for kunder i Rønvik Havn & Marina

kr
kr

1 000
200

Mva. er inkludert i parkeringsavgift.

Leie av fast småbåtplass ved flytebrygge
Molorota
Pr. båtplass

kr

4 350

pr. år / innskudd kr 22 500 inkl. mva.

Brygge 1
Årsleie betales etter bryggeplassens bredde

kr

1 900

pr. meter / innskudd kr 45 000 inkl. mva.

Bølgedemper
Årsleie betales etter benyttet kailengde

kr

440

pr. meter / innskudd kr 40 000 inkl. mva.

Liggeplasser for medlemmer i Bodø Fiskarlag: *
Fartøyer t.o.m. 29 fot
Over 30 fot

kr
kr

5 790
7 400

pr. år
pr. år

Bruk av vann og strøm fra Bodø Havns installasjoner betales i tillegg.
* Fiskarlag i nabokommuner kan søke samme betingelser ved behov for sine medlemmer.
I løpet av 2019 og 2020, etter at omstrukturering av plassene ved Brygge 1, og oppgradering av
infrastruktur tilknyttet disse er gjennomført, så fastsettes prisene for leie av småbåtplass ved Brygge 1
til samme leiepris som leiepris i RH&M. Innskudd Brygge 1 økes med 15 000 til kr 45 000 inkl. mva. etter
oppgradering.
Innskudd båtplass på de forskjellige bryggene varierer ut fra hvilken infrastruktur som er på bryggene.
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Leie av fast småbåtplass Rønvik Havn og Marina *
Bredde bås
Pris leie pr år
2,5 m		 4 450
3,0 m		 5 330
3,5 m		 6 200
4,0 m		 7 100
4,5 m		 8 000
5,0 m		 8 880
5,5 m		 10 650
6,0 m		 12 400
6,5 m		 14 300

Pris innskudd
62 500
75 000
87 500
100 000
112 500
125 000
150 000
180 000
220 000

Priser for leie av boder i Rønvik Havn & Marina *
Bod størrelse 3,9 m2 		 4 000
Bod størrelse 4,9 m2 		 5 000
Bod størrelse 11,9 m2 		 10 000

20 000
25 000
50 000

*Priser inkl. mva.
Brygge Rønvik
Fartøyer t.o.m. 20 fot pr. båtplass, pr. sesong kr 2 700 / innskudd kr 20 000 inkl. mva.
Sesong fra 1. april til 15. september.
Øvrige brygger, fortøyninger
Ankring på reden
Kystlaget Salta, pr. båtplass
Leie for benyttet havareal

525
1 135
17

pr. døgn inkl. mva.
pr. år
pr. m2 inkl. mva.

Fartøyer som benytter Bodø Havns kaier/flytebrygger uten tillatelse fra havneoppsynet
betaler kr 3 150 i tillegg til ordinær anløpsavgift og skipsvederlag.
Langtidsleie, private fartøyer (vintersesong)
Fartøyer inntil 20 fot:
1 200
Over 20 fot:
600
		

pr måned inkl. mva.
i tillegg pr. 10 fot pr. måned
inkl. mva.

Langtidsleie, fartøyer som benyttes i næringsvirksomhet
Fartøyer inntil 20 fot:
Over 20 fot:

pr. måned.
i tillegg pr 10 fot pr. måned.

1 840
920
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8. ISPS
Sikkerhetsvederlag inklusiv ISPS gebyr
• Kr 0,08 pr. BT. pr. døgn.
Cruiseskip skal i tillegg betale kr 10 pr. passasjer om bord på skipet.
Brukere av sikrede områder betaler et sikkerhetsgebyr på:
• Kr 15 pr. m2, for leide arealer og lagerlokaler, pr. år.
Adgangskort til ISPS-områder:
• Nytt kort
kr
250
• Kortholder
kr
20
• Årsleie
kr
225
• Radiosender
kr
800
Besøkskort til ISPS-områder lånes ut for maksimum 48 timer pr. oppdrag.
Ut over 48 timer betales det kr 50 pr døgn/del av døgn.
• Besøkskort som ikke blir returnert belastes med kr 500 pr stk.

AVFALLSGEBYR, SKIPSRENOVASJON *
Fartøyer f.o.m.
50 t.o.m.
Fartøyer f.o.m.
251 t.o.m.
Fartøyer f.o.m.
501 t.o.m.
Fartøyer f.o.m.
1 001 t.o.m.
Fartøyer f.o.m.
3 001 t.o.m.
Fartøyer f.o.m.
5 001 t.o.m.
Fartøyer f.o.m.
10 001 t.o.m.
Fartøyer over 			

250 BT
500 BT
1 000 BT
3 000 BT
5 000 BT
10 000 BT
15 000 BT
15 001 BT

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

60
103
165
295
495
830
1 375
2 070

* For cruiseskip, passasjerskip og orlogsfartøy gjelder egne betingelser for avfall og
renovasjon. Kontakt havneoppsynet for mer informasjon.
For skip med faste avtaler gjelder andre betingelser.
Dersom det i løpet av inneværende år kommer nye retningslinjer for beregning av renovasjonsgebyret vil
den bli endret i løpet av året.
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR
Beskrivelse 1 A
Beskrivelse 1B
Beskrivelse 2
Oppfølging av tiltak

Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn,
moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger,
kabler og rør, lyskilder
kr 3 570
For tiltak under ”enkel flytebrygge”
kr 2 740
Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring
kr 4 770
For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen
skal det betales gebyr etter medgått tid
Minstesats kr 3 580

SALG AV TJENESTER
1. Leie av personell fra Bodø Havn pr. time
		
07:30 - 15:00
			
Per person kr
584

Overtid 50 %
Overtid 100 %
15:00 - 21:00
21:00 - 07:30
876			
1 168		

Høytid
helligd.
1 600

2. Vannleveranse (5%)
Kr 27 pr. tonn. Minstepris (10m³) er kr 270 pr leveranse. I tillegg kommer til-/frakoblingsvederlag for en
times arbeid (p.t. kr 584) innenfor ordinær arbeidstid.
3. Leveranse av strøm
Energipris + nettleie + 90 øre pr. kwt.
Til/fra kobling, i tillegg til forbrukt energi
Utkalling - til/fra kobling, i tillegg til forbrukt energi
Strøm, minstebeløp pr. døgn

kr
1,50
kr 170,00
kr 584,00
kr 120,00

inkl. mva.
inkl. mva.
inkl. mva
inkl. mva.

4. Leie av hjullaster, laste- /varebiler og båter pr. døgn
Utstyr pr time*		
07:30 - 15:00
			
Hjullaster Volvo L-35		
1 280
Hjullaster Volvo L-90		
1 600
Lastebil og varebiler		
1 280
Båt Anytec		
1 800
Båt M/S Solvik		
3 700

Overtid 50 %
15:00 - 21:00
1 600
1 850
1 600
2 390
4 350

Overtid 100 %
21:00 - 07:30
1 850
2 100
1 850
2 950
5 000

Høytid
helligd.
2 450
2 700
2 450
3 300
6 050

* Inkluderer operatør/fører på en person. Leie av M/S Solvik inkluderer mannskap på to personer.
Det beregnes alltid minimum 2 timer. For utkalling på natt, helligdager og høytider gjelder tariffavtalens
regler som basis for beregning av minimumstid.
5. Andre tjenester og forhold
Tjenester servicebygg
Vaskemaskin m/tørketrommel samt dusj og WC i servicebygget til Bodø Havn
kan benyttes til følgende priser:
Dusj, for de første 7 minutter
kr 30 inkl. mva.
Dusj, for påfølgende 5 minutter
kr 15 inkl. mva.
Vaskemaskin		
kr 50 inkl. mva.
Tørketrommel		
kr 50 inkl. mva.
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6. Leie av flytebrygger ved arrangementer
Pr. døgn
kr 1 500
I tillegg betales ordinært skipsvederlag for de fartøyer som benytter bryggen i reservasjonsperioden.
7. Salg fra havneområdet fra salgsbil
Salg fra havneområdet pr. dag eller del av dag.
Strøm kommer i tillegg.

kr 160

8. Salg ved kai/brygge
Salg ved kai/brygge
kr 160
Vederlaget gjelder også fartøyer som er fortøyd utenfor andre båter som ligger ved flåten. Vederlaget
gjelder ved salg av fisk og betales i tillegg til ordinær anløpsavgift og kaivederlag.
Fartøyer over 32 fot kan ikke legge til fiskeflåten/salgsflåten uten særskilt tillatelse fra havneoppsynet.
9. Leie av pneumatiske fendere fra Bodø Havn
Diameter 3,9 m x 4 m.
Leie kr 7 500 pr døgn pr sett (2 stk). Montering / demontering kommer i tillegg.
10. Gebyrer for ulovlig hensetting av kjøretøyer, gjenstander, og lignende
Hensetning av kjøretøyer, gjenstander og lignende på Bodø havns områder, uten tillatelse fra
havneoppsynet, ilegges et gebyr på kr 1 660.
11. Fakturagebyr
Ved fakturering pr papir belastes fakturagebyr på kr 62.
12. Forsinkelsesrenter
Ved forsinket betaling svares morarente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
13. Viderefakturering
Behandlingsvederlag for viderefakturering av tjenester er 10 % av totalsum, dog minimum kr 350.
14. Gyldighet
Prislisten er gjeldende fra 01. januar 2019 og inntil ny prisliste publiseres.

15. Forbehold
Bodø Havn KF tar forbehold om skrivefeil i prislisten.

bodohavn.no

