
Godsavgift skall betalas enligt avgiftstabellen i denna avgift för gods som transporteras sjövägen via Åbo hamn. 

Den inhemska innehavaren, fartygets agent, rederi eller annan part som ansvarar för transporten av godset är skyldig att betala godsavgiften, 
såvida annat inte särskilt överenskommits. Den som enligt definitionen ovan är skyldig att betala avgift är även skyldig att till hamnen lämna 
de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

Godsavgiften beräknas på basen av i skeppsdokument angiven bruttovikt, såvida annat inte avtalas.

Fastställandet av godsavgift baseras i tillämpliga delar på den godsklassificering som Trafikverket använder i sin fartygsanmälan för att 
klassificera godset i korrekt avgiftsklass.

•  Godsavgiften är dock alltid minst 20,00 €

GODSAVGIFT

Enligt EU:s stadgar är avgift densamma i inrikes- och utrikestrafik och för import och export. Godsavgiften är €/1000 kg brutto, såvida annat 
inte anges i prislistan.

Varugrupper

Prisgrupp I
Trafik kategori: 20–21, 31–32, 34–35, 38, 40–41
Hamn:  44.1 1,00 €/t

Prisgrupp II
Trafik kategori: 22–24, 26–27, 33
Hamn:  37.2 1,31 €/t

Prisgrupp III
Trafik kategori: 39, 45
Hamn: 28.1 1,65 €/t

Prisgrupp IV
Trafik kategori:  25, 36, 42
Hamn: 37.1 2,16 €/t

Prisgrupp V
Allmän avgift för ospecificerat gods och styckegodstrafik
Trafik kategori: 28–30, 37, 43–44, 46–51 3,04 €/t

Nya fartyg (inte manifesterade) % av fartygets värde 
Hamn: 56 0,12%

Nya bilar per styck
Trafik kategori:29.1 7,46 €/st

Vid varutransporter bestående av stora enheter tillämpas prisgrupperna I–V på hela lasten i en enhet, dvs. enheten omfattar endast varor av 
en viss priskategori. I annat fall tillämpas den allmänna avgiften.

GODSAVGIFTER



GODSAVGIFT

Enligt EU:s stadgar är avgiften densamma i inrikes- och utrikestrafik och för import och export. Godsavgiften är €/1000 kg brutto, såvida 
annat inte anges i prislistan

Beteckningar

Trafik

kategori  Specifikation 
20  Osågat virke
21  Sågat virke
22  Cellulosa, slipmassa, avfallspapper
23  Papper, pappersprodukter, papp
24  Faner, övriga skivor av träråvara
25  Övriga träindustriprodukter
26  Järnmalm, -slig, -skrot
27  Övrig malm, slig, skrot
28  Övriga metaller, metallarbeten

 28.1 Järn, stål, oädla metaller (ej arbeten) 
29  Maskiner, anläggningar, transportmede

 29.1  Nya motorfordon
30  Övriga metallprodukter
31  Råolja
32  Oljeprodukter
33  Stenkol och koks
34  Bränntorv
35  Gödslingsmedel
36  Kolkemikalier, tjära
37  Övriga produkter från kemisk industri

 37.1 Plastråvaror 

 37.2 Natriumhydroxid och lignin, 50 %:s lösning, Teknisk stärkelse HS35.05, Trämelass HS 38.04, fosfater HS 28.35
38  Råmineraler
39  Cement, kalk, industriella mineralprodukter
40  Spannmål
41  Sockerbetor
42  Färska frukter, grönsaker, potatis
43  Levande djur
44  Matvaror

 44.1 Djurfoder, betmelass HS 17.03
45  Oljeväxter, växtoljor, djurfetter
46  Textilråvaror, hudar, gummi
47  Skinn, textilier, kläder, skor
48  Glas, keramikprodukter
49  Övriga industriprodukter
50  Övrigt ospecificerat gods
51  Diverse produkter 
52  Allmänna avgiften för ospecificerat gods
55  Gods som transporteras i tågvagnar
56  Fartyg


