AVGIFTER FÖR ANVÄNDNING AV HAMNKRANAR
1. Timavgift för användning av 40 t och 60 t kranar
• godsets vik
– över 1, men högst 10 ton
– över 10, men högst 20 ton
– över 20, men högst 30 ton

113,00 €/h
129,00 €/h
175,00 €/h

• grundavgift per timme då godsets vikt överstiger 30 ton

206,00 €/h

• förutom grundavgift per timme debiteras per ton (vikt över 30 t)

10,30 €/h

2. Tilläggsbestämmelser som gäller punkten 1
Grundavgiften per timme fastställs för varje påbörjad timme.
Vid beställning av kranar bör skriftlig anmälan om vikt och antal inlämnas för objekt som väger mer än 1 ton.
Vid användning av två kranar samtidigt debiteras timavgift för vardera kranen.
2.1. Kran med stationär bom M1
• Allmän avgift per brukstimme

129 €/h

Bruksavgift för kran vid lastning och lossning av bulkvara med skopanordning/Avgift per ton
• malm och annan liknande bulkvara med skopanordning

0,93 €/t

• koks, brikett, stenkol, fiskmjöl och spannmål samt annan bulkvara

1,13 €/t

• plåtprodukter, samhällsavfall, stålplåt och stålrullar

1,55 €/t

• storsäckar vid användning av automatisk säcklyftkran

1,55 €/t

• lastpallar vid användning av pallettgrip

1,96 €/t

Ifall bruksavgiften för kran på basis av antalet ton blir mindre än timavgiften, uppbärs avgiften enligt timavgiften.
Ifall kranen måste flyttas på grund av arbete som utförs med annan än hamnens egna kranar uppbärs minst en timmes avgift per
brukstimme i avgift för att flytta kranen.
2.2. Avgift för användning av 40 t och 60 t kranar i containertrafik
• Hantering av container / st

18,50 €

• Minimiavgiften för hanteringen av containrar är

72,00 €

Beställning av kran förutsätter skriftlig anmälan som innehåller uppgifter om containrarnas antal, storlek och vikt.

3.Avgift för användning av hamnkranar vid lastning och lossning av bulkgods med skopa
Avgift per ton
• malm och övrigt liknande bulkgods

0,82 €

• koks, briketter, stenkol, salt, fiskmjöl och spannmål samt övrigt bulkgods

1,13 €

Om avgiften för användningen av kran på basen av mängden ton är mindre än timavgiften debiteras avgiften enligt timavgiften.

4. Övriga bestämmelser
• För nattarbete som utförs kl.22.30–6.30,
söckenhelgsarbete samt arbete efter kl. 15.30 kvällen före en söckenhelg,
liksom för veckoslutsarbete från fredag kl. 22.30 till måndag kl. 06.30,
debiteras i tilläggstimavgift

34,00 €

• Avgifter som debiteras för annan än egentlig arbetstid innehåller även tilläggskostnader för nödvändig övervakning.
• Då ett lyftkran används för personbefordran med lyftkorg, uppbärs en avgift i enlighet med det lägsta tonpriset för ifrågavarande
lyftkran. För containerkran tillämpas avgifter för 40 t och 60 t lyftkran.
• För väntetid under ordinarie arbetstid och under övertid debiteras hälften av motsvarande ordinarie timavgifter för användning av
hamnkranar
• Om kranen efter beställning varit tvungen att flyttas, dock inte p.g.a. annullering till följd
av väderförhållanden, debiteras annulleringsavgift per flyttning

17,50 €

5. Tilläggsdebiteringar
• Beställt ickeutnyttjat övertidsarbete / timme

17,05 €/h

• Övertidsarbete som berättigar till ersättning för arbetsresa / gång

17,50 €/h

• Beredskapstid/timme, debitering för högst 10 timmar

10,30 €/h

