
För gods som förvaras i hamnens täckta lager eller på hamnens lagringsområden samt i andra områden som förvaltas av Åbo Hamn Ab:s 
debiteras hyresavgifter enligt följande:

Täckta lager

Dygnsavgift för lagringstid per m2 per dygn

• 1–7 dygn 0,093 €/m2/dygn

• över 7 dygn, fr.o.m. första lagringsdagen 0,155 €/m2/dygn

För lagringstid i täckta lager under den tid då lagret uppvärms debiteras avgifterna förhöjda med 100 %. En förutsättning för utbudet av 
lagerskydd är att ett gällande hyresavtal inte hänför sig till dem.

Lagringsområden

Dygnsavgift för lagringstid per m2 per dygn

• 1–7 dygn 0,00 €/m2/dygn

•  över 7 dygn, fr.o.m. första lagringsdagen 0,093 €/m2/dygn

Storenheter

Containrar och flats (fulla och tomma containerpaket)

• 1-7 dygn 0,00 €/TEU/dygn 

• 7-14 dygn 0,93 €/TEU/dygn

• över 14 dygn 1,85 €/TEU/dygn

Containrar, flats 

• 20´ eller under = 1 TEU, 

• över 20´–30´ = 1,5 TEU, 

• över 30´–40´ = 2 TEU, 

• över 40´–50´ = 2,5 TEU, 

• över 50´–60´ = 3 TEU, 

• över 60´ = 4 TEU.

Halvsläpvagnar (semi-trailers) = 2 TEU 
Kombinationslastbilar = 4 TEU 
Övriga 6 m eller under = 1 TEU, över 6 m = 2 TEU

Kontinuerlig lagring (över 30 dygn)

När upplagringen varar över 30 dygn, skall saken anmälas till Hamnen, varvid man avtalar om hyresförfarandet i enlighet med Hamnens 
allmänna praxis. Vid försummelse att anmäla höjs hyresavgiften med 50%, dvs. med koefficient 1,5.

Brandfarliga och andra varor som anses farliga

Om godset på grund av sin natur placerats på särskild plats i hamnområdet eller i speciallager debiteras avgifterna förhöjda med 100 %, 
dock så, att avgiftsfria förvaringstider inte beaktas.

KORTVARIGA LAGER- OCH OMRÅDESHYROR



Speciella bestämmelser

Lagringstiden räknas vid lossning av fartyg från dagen efter det att lossningen upphörde och i övriga fall från lossningsdagen till dagen 
för borttransporten. Hyresavgiftens storlek beräknas enligt följande: Den avgift som fastställts enligt tidpunkten då lagringstiden upphör x 
lagringstiden i dygn x ytareal. 

• Lägsta hyresavgift är 62,00 €

Förvaring av båtar, båtvaggor och båttrailers och övrigt gods eller fordon på Åbo Hamn Ab:s hamn- och logistikområden samt på det så 
kallade Late-området är alltid avgiftsbelagd. Förvaring skall avtalas med Åbo Hamn Ab i skriftlig form och egendomen skall markeras med 
uppgifter om ägaren/hyresgästen. 

Omarkerad egendom kan tolkas fall för fall som s.k. herrelös egendom, herrelöst gods eller avfall. Vid eventuell förstöring av sådan egendom 
uppbärs förstöringskostnaderna som uppkommit av ägaren.


