FARTYGSAVGIFT
1 § Allmänna grunder
1. Fartyg som bedriver handelssjöfart och som kommer inom Åbo stads vattenområde, för vilket Hamnen har licens, debiteras
fartygsavgifter enligt denna avgift
2. Grunden för avgiften är det tal som anger ett fartygs nettodräktighet. Fartygsavgiften beräknas så, att enhetspriset multipliceras med
det tal som anger fartygets nettodräktighet. Om det tal som anger nettodräktigheten är större än 31 000, beräknas fartygsavgiften enligt
talet 31 000.
3. Om nettodräktigheten ändras i hamnen, tillämpas den största utnyttjade nettodräktigheten.
4. Enligt hamnordningen är fartygets befälhavare eller agent skyldig att lämna in anmälningar så, att debiteringsgrunden kan fastställas.
5. Betalningen av fartygsavgiften berättigar till 5 dygns oavbruten hamntid.
6. Fartygsavgifter debiteras inte fartyg som anlöper nödhamn.
7. Fartyg för vilka Åbo hamn är bashamn (trålare, bogserbåtar, sjöbussar, inhemska passagerarfartyg osv.) debiteras avgifter enligt en
separat godkänd avgift för kajavgifter.
8. För fartygens avfallshantering debiteras avgifter enligt en separat godkänd avgift för avfallshanteringsavgifter.
9. Passagerarfartyg i utrikestrafik debiteras passageraravgifter enligt en separat godkänd avgift för passageraravgifter.
10. Fartyg som anlöper Åbo hamn beviljas nedsättning av fartygsavgiften, baserad på följande gränser för kväveutsläpp:
• fartygets kväveutsläpp <6 g/kWh, nedsättning 2 %
• fartygets kväveutsläpp <3 g/kWh, nedsättning 4 %
• fartygets kväveutsläpp <1 g/kWh, nedsättning 6 %
Förutsättningen för att nedsättning ska beviljas är att till Hamnen lämnas ett godtagbart intyg eller en godtagbar redogörelse över fartygets
kväveutsläpp.

2 § Lastfartyg
1. Lastfartyg som trafikerar hamnar i Finland i utrikes- eller inrikestrafik debiteras
•

Minimiavgiften är likväl

0,35 € /NT
150,00 €

2. Lastpontoner debiteras hälften av den ovan angivna avgiften.
• Minimiavgiften är likväl

150,00 €

3. Lastfartyg som bedriver regelbunden linjetrafik på utlandet och trafikerar enligt en allmänt meddelad tidtabell beviljas rabatt enligt
följande:
• Om den totala nettodräktigheten i nettoton per kalenderår för hamnbesök av ovan nämnda lastfartyg för ett och samma rederi eller ett
och samma marknadsföringsbolag uppgår till
– över 100.000 NT är rabatten 10 %
– över 175.000 NT är rabatten 20 %
– oöver 250.000 NT är rabatten 25 %
•

I övrigt iakttas bestämmelserna i 3 § i tillämpliga delar

3 § Passagerarfartyg
1. Passagerarfartyg som tar ombord eller lämnar av passagerare debiteras avgifter enligt bestämmelserna i 2 §.
2. Passagerarfartyg som i minst tre månader upprätthåller regelbunden trafik enligt en allmänt meddelad tidtabell och i huvudsak
transporterar passagerare beviljas en rabatt på 42,5 % på fartygsavgiften. Rabatten skall sökas hos Hamnen i förväg.
Samma återbäring tillämpas på fartygsavgiften för ett fartyg som är insatt i stället för ett fartyg som bedriver linjetrafik. Ovan angivna
återbäringar beviljas likväl inte för avgifterna i passageraravgiftstaxan eller avfallsavgiftstaxan
• Minimiavgiften är likväl

70,00 €

3. Passagerarfartyg som bedriver kryssningstrafik och anlöper hamnen utan att ta ombord eller lämna av passagerare, debiteras en
artygsavgift som är nedsatt med 50 %, om fartyget förtöjs vid kajen, och med 75 %, om fartyget ligger på redden.
• Minimiavgiften är likväl

150,00 €

4 § Bogserbåtar
Bogserbåtar som tillfälligt besöker hamnområdet debiteras enligt största längd:
• längd under 15 m

80,00 €

• längd 15–30 m

120,00 €

• längd över 30 m

200,00 €

Om en bogserbåt motsvarar en sådan bogserbåts-pråmkombination som avses i 29 § 2 punkten i lotsförordningen, debiteras fartygsavgiften
enligt kombinationens sammanlagda nettodräktighet

5 § fartyg som byggs eller repareras på varv
Om ett fartyg inte debiteras godsavgift, ska fartyget betala fartygsavgift enligt 2 § 1 punkten i denna avgift.
För varvsbesök debiteras endast en hamnavgift oberoende av besökets längd.

6 § Besök för underhåll m.m.
Fartyg, som utan att ta eller lämna last eller passagerare, besöker hamnområdet för underhåll eller byte av manskap, debiteras 50 % av
avgift enligt 2 § eller 4 §. Ifall servicebesöket varar över 7 dygn, avtalas fartygsavgiften separat med rederiet och Hamnen. Ifall ett fartyg
under ett servicebesök måste flyttas på order av Hamnen, svarar fartyget för alla kostnader som därav vållas.
• Minimiavgiften är likväl

100,00 €

7 § Upplagda fartyg
Rederiet och Hamnen överenskommer särskilt om fartygsavgiften för fartyg som är upplagda eller används som lager.

