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1.

Generelt

Alle priser er i norske kroner (NOK) og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. For mer informasjon
om forretningsvilkår og bestemmelser for de priser som fremkommer her, vises det til
Forretningsbetingelser for Bodø Havn som er tilgjengelig på bodohavn.no.

2.

Gebyr, renter og forbehold

SAKSBEHANDLINGSGEBYR
Beskrivelse 1A

Tiltak som omhandler fortøyningsinstallasjoner, kaier,
brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping,
opplag av fartøy, ledninger, kabler, rør og lyskilder

kr 3 570

Beskrivelse 1B

Tiltak som enkelt flytebrygge

kr  2 740

Beskrivelse 2

Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring

kr  4 770

Oppfølging av tiltak

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen
skal det betales gebyr etter medgått tid. Minstesats.

kr 3 570

GEBYRER FOR ULOVLIG HENSETTING AV KJØRETØYER, GJENSTANDER, OG LIGNENDE
Hensetning av kjøretøyer, gjenstander og lignende på Bodø havns områder, uten tillatelse fra
Bodø Havn, ilegges et gebyr på kr 1 750.

FAKTURAGEBYR
Ved fakturering per papir belastes fakturagebyr på kr 62.

FORSINKELSESRENTER
Ved forsinket betaling svares morarente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

VIDEREFAKTURERING
Behandlingsvederlag for viderefakturering av tjenester er 10 % av totalsum, minimum kr 375.

MERVERDIAVGIFT
Prisene i prislisten er oppgitt uten merverdiavgift om ikke annet er oppgitt.

FORBEHOLD
Bodø Havn tar forbehold om skrivefeil i prislisten.

GYLDIGHET
Prislisten er gjeldende fra 1. januar 2021 og frem til ny prisliste publiseres.
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3.

Miljøprising

ESI
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 f.o.m. 25 til 50 poeng gir 20 % rabatt på farvannsavgift
• totalscore f.o.m. 50 eller mer gir 30 % rabatt på farvannsavgift

EPI
EPI (Environmental Port Index) er innført for å gi et økonomisk incentiv til bærekraftig og
miljøvennlig cruisedrift, og for å gjøre det mindre lønnsomt å ankomme havnen med
forurensende skip. EPI benyttes for alle cruiseanløp, og påvirker kaivederlag.
Cruiseskip skal senest 72 timer etter avgang rapportere data fra anløpet via EPI-portal. På
bakgrunn av rapporterte data vil man få en EPI-score mellom 0 (dårligst) og 100 (best). En
EPI-score på 0 vil gi et påslag i kaivederlaget på 60 % mens en EPI-score på 100 vil gi en rabatt
på kaivederlaget på 30 %.
Kaivederlaget vil da få en prosentvis endring som følger
• Score under 30 gir påslag etter følgende formel: 2 x (30 – EPI)
• Score over 30 gir rabatt etter følgende formel: -3/7 x (EPI – 30)
Dersom skipet ikke rapporterer sine data, vil skipet bli tillagt 0 i score. Dersom skipet er
tilrettelagt for landstrøm vil skipet få en minimumscore på 30.

4.

Bruk av maritim infrastruktur

4.1 FARVANNSAVGIFT
Intervall BT

Vederlag sats

Totalt per intervall

Akkumulert per intervall

0 – 1 200

kr 0,30

kr 360

kr 360

1 201 - 3 000

kr 0,10

kr 180

kr 540

3 001 - 10 000

kr 0,12

kr 840

kr 1 380

10 001 - 30 000

kr 0,25

kr 5 000

kr 6 380

30 001 -

kr 0,35

Minstepris farvannsavgift kr 200
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4.2 KAIVEDERLAG
Intervall BT

Vederlag sats *

Totalt per intervall

Akkumulert per intervall

0 - 2000

kr 0,51

kr 1 020

kr 1 020

2 001 - 5 000

kr 0,45

kr 1 350

kr 2 370

5 001 – 20 000

kr 0,42

kr 6 300

kr 8 670

20 001 -

kr 0,54		

Minstepris kaivederlag per døgn for næringsfartøy og store fritidsfartøy
• Fartøy under 15 meter (50 fot)

kr 350

• Fartøy mellom 15 og 30 meter

kr 450

• Fartøy over 30 meter (98 fot)

kr 700

Rabatt for linjefart*
• Rederier med skip som anløper Bodø Havn minimum 3 ganger per uke i regulær linjefart og
har brutto tonnasje (BT) pr skip på minimum 1 500 BT, kan søke om en rabatt på inntil 30 %
på kaivederlag. Innrømmet rabatt skal beskrives i en avtale mellom partene.
• Rederier med skip som anløper Bodø Havn minimum 1 gang per uke i regulær linjefart og har
brutto tonnasje (BT) pr skip på minimum 1 500 BT, kan søke om en rabatt på inntil 10 % på
kaivederlag. Innrømmet rabatt skal beskrives i en avtale mellom partene.
Vestfjordfergeleiet inngår i riksveisamband og reguleres i egen avtale med Statens Vegvesen.
Fartøy som står på fartøyslisten til riksantikvaren over vernede fartøy, der en forplikter seg til å ta
vare på fartøyet etter antikvariske retningslinjer, kan søke om fritak.

4.3 VEDERLAG FOR ANKRING PÅ REDEN
Fartøy som ankrer på reden					

fra kr 650 per døgn

4.4 VEDERLAG FOR LANGTIDSLEIE AV SJØAREAL
Leie for benyttet havareal for småbåtformål o.l.		 kr 18,50 per m2 per år
For borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner med oppdrag i
kommunens sjøområde, fastsettes vederlagets størrelse etter nærmere avtale ut fra oppdragets
art og omfang.
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4.5 VAREVEDERLAG
Varevederlag ilegges alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over eller
opplastes på offentlige kaier og arealer.*
Generelt varevederlag:

kr 15 per tonn.

Vederlag varer i container:

kr 200 per containerenhet.

Vederlag for tom container:

kr 85 per containerenhet.

Vederlag varer på veigående ro-ro enhet:

kr 200 per enhet.

Vederlag for kjøretøy, vogner og maskiner inntil 10 tonn:

kr 125 per enhet.

Vederlag for kjøretøy, vogner og maskiner over 10 tonn:

kr 15 per tonn.

Vederlag for husmoduler og brakkerigger inntil 14 tonn:

kr 200 per enhet.

Vederlag for husmoduler og brakkerigger over 14 tonn:

kr 15 per tonn.

*Ved større ut- / innskipninger kan det i særlige tilfeller gis rabatt på varevederlag. Innrømmet
rabatt skal beskrives i egen avtale mellom partene.

4.6 PASSASJERVEDERLAG
4.7 SIKKERHETSVEDERLAG
Sikkerhetsvederlag inklusiv ISPS kr 0,12 per BT. per døgn for båten.
Cruiseskip skal i tillegg betale kr 15 per passasjer om bord på skipet.
Minimumsbeløp kr 5 000 per anløp for cruiseskip.

4.8 VEDERLAG FOR SMÅBÅTPLASSER
Fiskebåter
Pris for fast liggeplass for fartøyer under 30 fot (9 meter)		

kr 6 500

Pris for fast liggeplass for fartøyer mellom 30 - 50 fot (9 - 15 meter)		

kr 8 000

Bruk av vann og strøm fra Bodø Havns installasjoner betales i tillegg.
Det foreligger en egen avtale med Nordland Fylkesfiskarlag for anløp av deres medlemmer til
Bodø havn.
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Leie av fast småbåtplass ved flytebrygge
Innskudd båtplass på de forskjellige bryggene varierer ut fra hvilken infrastruktur som er på
bryggene.
Leiepris for privatpersoner er oppgitt inkl. mva.
Molorota
Bredde bås

Pris per år

Pris innskudd

-

kr 4 900

kr 22 500

Brygge 1*
Bredde bås

Pris per år

Pris innskudd

-

kr 2 140 per meter

kr 45 000

* I løpet av 2021, 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 til kr 45 000 etter
oppgradering.
Bølgedemper
Bredde bås

Pris per år

Pris innskudd

-

kr 500 per meter

kr 40 000

Rønvik Havn og Marina
Bredde bås

Pris per år

Pris innskudd

2,5 m

kr 5 000

kr 62 500

3,0 m

kr 5 990

kr 75 000

3,5 m

kr 6 970

kr 87 500

4,0 m

kr 7 980

kr 100 000

4,5 m

kr 8 990

kr 112 500

5,0 m

kr 9 980

kr 125 000

5,5 m

kr 11 970

kr 150 000

6,0 m

kr 13 930

kr 180 000

6,5 m

kr 16 070

kr 220 000
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Rønvik Havn og Marina, boder
Bod størrelse

Pris per år

Pris innskudd

3,9 m2

kr 4 000

kr 20 000

4,9 m2

kr 5 000

kr 25 000

11,9 m2

kr 10 000

kr 50 000

Øvrige brygger og fortøyninger
• Kystlaget Salta har egne priser for båtplass. Tilgang til plasser regulert i egen avtale.
• Fartøyer som benytter Bodø Havns kaier/flytebrygger uten tillatelse fra Bodø Havn må betale
kr 3 300 i tillegg til ordinær farvannsavgift og vederlag.

4.9 VEDERLAG FOR GJESTEBRYGGER
Gjestende fritidsfartøy i gjestesesong fra 1. juni til 31. august.
Priser inkl. mva.
Del av døgn må betales i app Go Marina:
Kaivederlag for alle fritidsfartøyer inntil 2 timer kr 60
Vederlag for gjestende fritidsfartøy per døgn eller del av døgn, og inkluderer strøm, vann
og avfall:
Fartøy t.o.m 25 fot (7,62 meter)

kr

250

Fartøy mellom 25 og 40 fot (7,63 - 12,19 meter)

kr

300

Fartøy mellom 40 og 78 fot (12,20 - 23,77 meter)

kr

500

For gjestende fritidsfartøy over 78 fot beregnes vederlaget etter regulativ som næringsfartøy.
Langtidsleie, private fartøyer:
Pris kr 675 per 10 fot. Minimumspris kr 1 350 per mnd. Strøm kommer i tillegg.
Minimum leietid er 2 måneder. Pris inkl. mva.
Langtidsleie med varighet under 2 mnd. belastes i henhold til prisliste for gjestende fartøy.
Langtidsleie kan kun avtales utenfor gjestesesong.
Langtidsleie, fartøyer som benyttes i næringsvirksomhet:
Pris kr 1 015 per 10 fot. Minimumspris kr 2 030 per mnd. Strøm kommer i tillegg.
Minimum leietid er 2 måneder.
Langtidsleie med varighet under 2 mnd. belastes i henhold til prisliste for gjestende fartøy.
Langtidsleie kan kun avtales utenfor gjestesesong
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4.10 AVFALLSGEBYR
Fartøy størrelse

Avfallsgebyr

50 – 250 BT

kr 70

251 – 500 BT

kr 115

501 – 1 000 BT

kr 180

1001 – 3 000 BT

kr 315

3001 – 5 000 BT

kr 525

5 000 – 10 000 BT

kr 875

10 001 – 15 000 BT

kr 1 450

Over 15 001 BT

kr 2 180

Gjelder for leveranser inntil 0,5 m3. For leveranser av avfall ut over dette må Bodø Havn
kontaktes og avtale om leveranse inngås.
For cruiseskip, passasjerskip og orlogsfartøy gjelder egne betingelser for avfall og renovasjon.
Kontakt havneoppsynet for mer informasjon om priser og betingelser.
Lag og foreninger skal inngå årsavtaler på leveranse av søppel.

4.11 SALG FRA BÅT
Salg ved kai/brygge kr 170 per dag
Vederlaget gjelder også fartøyer som er fortøyd utenfor andre båter. Vederlaget betales i tillegg
til ordinær farvannsavgift og kaivederlag.
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5

Bruk av landverts infrastruktur

5.1 VEDERLAG FOR BRUK AV LANDBASERT TRANSPORT
Terminalvederlag
Samme satser og regler gjelder som bestemt for varevederlag (se punkt 4.4).
Vognvederlag
Satser for kjøretøyer med fast avtale.
Kjøretøyer med registrert totalvekt mellom 3,5 - 7,5 tonn betaler kr 7 000 per kjøretøy per år.
Kjøretøyer med registrert totalvekt over 7,5 tonn betaler kr 8 600 per kjøretøy per 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 - 7,5 tonn uten fast avtale betaler kr 150 per døgn.
Kjøretøyer med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten fast avtale betaler kr 300 per døgn.
Satser for busser
Busser som kjører passasjerer ved cruise-/kystruteanløp betaler kr 115 per buss per anløp.

5.2 VEDERLAG FOR LEIE AV AREAL
Avtalt leie av kai- og bakareal gjelder normalt for inntil 4 uker. For leie ut over 4 uker gjøres det
avtaler om langtidsleie av areal.
Beskrivelse

Pris

For avtalt leie av areal på kai/bakareal

kr 2,50 per m2 per døgn

For ikke avtalt leie av areal på kai/bakareal

kr 15 per m2 per døgn

Utleie av areal for lager og kontorlokaler

Egne leieavtaler
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5.3 VEDERLAG FOR ADGANG TIL SIKREDE OMRÅDER
Brukere av sikrede områder betaler et sikkerhetsvederlag på:
Kr 15 per m2, for leide arealer og lagerlokaler, per år.
Ved inngåelse av nye leieavtaler inkluderes dette i leiepris.
Adgangskort til ISPS-områder:
Nytt kort		

kr 450

Kortholder		

kr 20

Årsleie		

kr 250

Fjernkontroll port 		

kr 800

Besøkskort til ISPS-områder lånes ut for maksimum 48 timer per oppdrag.
Ut over 48 timer betales det kr 50 per døgn/del av døgn.
Besøkskort som ikke blir returnert belastes med kr 500 per stk.

5.4 VEDERLAG FOR EKSTERNE MASKINOPERATØRER
Bruk av mobilkran på Bodø Havns område

kr 350 per time, maks kr 3 500 per døgn

Bruk av bil på Bodø Havns område som
brukes til å laste/losse annet enn eget kjøretøy

kr 300 per time, maks kr 3 000 per døgn

Bruk av øvrige maskiner på Bodø Havns område

kr 300 per time, maks kr 3 000 per døgn

5.5 VEDERLAG FOR BODSALG PÅ KAIEN
Gjelder for boder og bord inntil 5 m2 og maks 7 dager sammenhengende.
Ut over dette må det inngås leieavtale.
Salg fra havneområdet per dag eller del av dag kr 170
Strøm kommer i tillegg.

5.6 LEIE AV PARKERINGSPLASSER
Bodø Havns parkeringsplasser
Leie av parkeringsplass i sentrum, per år		

kr 12 500

Leie av parkeringsplass Bodøterminalen, per år		

kr 7 000

Leie av parkeringsplass Terminalkai Sør, per år		

kr 7 000

Leie av parkeringsplass Rønvik Havn og Marina, per år		

kr 7 000
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6

Tjenester

6.1 GENERELT SOM SALG AV TJENESTER FRA BODØ HAVN
• Ingen maskiner eller kjøretøy leies ut uten operatør/fører, og priser er oppgitt eksklusiv fører.
• Solvik leies ut med fører + 1 personell. Dersom kunden kan dokumentere at man stiller med
kvalifisert personell som mannskap kan Solvik leies ut med kun fører.
• For oppdrag utenom ordinær arbeidstid er minimum leietid 2 timer.
• I særskilte prosjekt vil det kunne fastsettes egne priser etter avtale.

6.2 LEIE AV PERSONELL
Beskrivelse		

Pris

Pris per time i ordinær arbeidstid

kr 800

Pris per time ved 50 % overtid

kr 1 200

Pris per time ved 100 % overtid

kr 1 600

Pris per time ved offentlige høytidsdager

kr 2 000

6.3 LEVERANSE AV FERSKVANN
Beskrivelse			Pris
Fylling av vann, per tonn

kr 28,50

Minstepris (10 tonn)

kr 285

Manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid

kr 800

Manuell til-/frakopling utenom ordinær arbeidstid

Faktiske kostnader

6.4 LEVERANSE AV STRØM
Beskrivelse			Pris
Levering av strøm per kWt

kr 1,60

Manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid

kr 800

Manuell til-/frakopling utenom ordinær arbeidstid

Faktiske kostnader

Strøm, minstebeløp per døgn

kr 120

Frysecontainer per påbegynt døgn

kr 250

Pris for strøm per kWt inkl. mva. er kr 2,00
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6.5 LEIE AV MASKINER OG KJØRETØY

Pris per time*

Hjullaster L-35

Hjullaster L-90

Laste-/varebil

Båt Anytec

Båt Solvik

kr 1 000

kr 1 400

kr 1 000

kr 1 250

kr 4 350

* Personellkostnad kommer i tillegg.

6.6 LEIE AV FLYTEBRYGGE
Per døgn

kr 1 500

Transport, utsetting, innhenting

Faktiske kostnader

I tillegg betales ordinært vederlag for de fartøyer som benytter bryggen i utleieperioden.

6.7 LEIE AV PNEUMATISK FENDER
2 stk Yokahamafender, dimensjon 3,9 meter x 4 meter
Per døgn, per sett (2 stk)

kr 7 500

Montering og demontering

Faktiske kostnader

6.8 LEIE AV GANGVEI/LANDGANG
Lengde 10 meter
Per døgn

kr 2 000

Montering og demontering

Faktiske kostnader
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Terminalveien 8006 Bodø
Bodøterminalen, 4. etg.
Rønvikleira
Tel: +47 75 55 10 80
Fax: +47 75 55 10 90
firmapost@bodohavn.no

bodohavn.no

