
PARKERING

På de allmänna områden som anvisats inom hamnområdet kostar parkeringen 

• 1 h 1,20 €

• 26 h 15,00 €

• Parkeringskort för kalenderåret (löses ut i informationen hos Åbo Hamn Ab) 
- Passagerarhamn (fritt parkering / kalenderår)  335,00 € 
- Passagerarhamnens platser med eluttag (bakom det röda staketet) 400,00 € 
- Fartygspersonalen (invid Silja Cargo) 90,00 €

• Inköpspriset för parkeringskortet sänks per månad fr.o.m. februari enligt inköpstiden 25,00 €

• Parkeringsavgifterna inkluderar gällande mervärdesskatt

PERSONARBETE OCH MATERIAL

• Pris per timme under normal arbetstid vardagar (kl. 07.00–15.30) 40,00 €/h

• Pris per arbetstimme utanför normal arbetstid och på lördagar 80,00 €/h

• Pris per arbetstimme på söndagar 120,00 €/h

• Pris per arbetstimme i expert- och projektskötseluppdrag, 
för hantering av anmälningar och tillståndsansökningar 80,00 €/h

Till det debiterade materialinköpspriset fogas ett tillägg på 12 % för allmänna kostnader i samband med faktureringen.

Materiel hyrs ut med förare. Till materielpriset fogas personalkostnader.  

Materielhyrorna är:

• Lastbil  29,00 €/h 

• Hjullastare    29,00 €/h

• Traktor  29,00 €/h

• Sopmaskin 43,00 €/h

• Tvättbil 39,00 €/h 

• Lotskuttern Pikisaari   150,00 €/h

• Arbetsbåten Arppu 150,00 €/h

• Personlift 144,00 €/dygn

HANDLÄGGNING AV TILLSTÅNDSÄRENDEN

Tillståndsavgifter

• Årstillstånd för mobilkran 500,00 € /kalenderår

• Avgift för mobilkransbädd 80,00 €

• Hantering av ansökan om att bli tjänsteleveratör enligt hamndirektiv Enligt prislista för personarbete

ANDRA TJÄNSTER



PASSERKONTROLL

RFID-identifikationer

• Fordonsidentifikation, vindrutemontering 50,00 €

• Fordonsidentifikation, montering på fordonets yttersida 80,00 €

Ifall ett fordon som saknar giltigt passertillstånd, strävar efter att komma in på slutet hamnområde, kan det beviljas ett engångstillstånd för 
det aktuella besöket:

• Beviljande av engångstillstånd för fordon 20,00 €

VÄGNINGSAVGIFT

För användning av hamnens bilvåg uppbärs följande avgifter:

• För vägning av last per ton (grupp- och normalvägning) 0,33 €/ton

• Tillfälliga vägningar med kod (fastställande av fordonsmassan 21,00 €/transportenhet

• Tillfälliga vägningar som service fr.o.m. 1.1.2019 45,00 €/gång

• M-Scales användargränssnitt för företag 80,00 €/mån. 
- Faktureringsintervallen för ordinarie användare är en kalendermånad.

• Fakturan för vägningsavgiften är dock alltid minst 21,00 €
 

VATTENFÖRSÄLJNING 

•  Åbo Hamn Ab uppbär för försäljning av vatten till fartygen per m3 3,85 €/m3

• När vatten lämnas från brandposterna, uppbärs därtill per gång 10,00 €

• Minsta avgift per gång när vatten lämnas 30,00 €

• I oljehamnen i Pansio uppbärs utöver vattenpriset i kostnader  
för transport av slangar m.m. per timme 25,00 €/h

Med fartyg som är i reguljär trafik kan ett särskilt avtal om vattentäkt ingås.

•  Materielhyra per dygn (kortvariga) 10,00 €/dygn 
Hyror på mer än en månad avtalas separat med operativ avdelningen.

Beställning av vatten skall göras minst 12 timmar innan fartyget behöver vatten.


