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ALLMÄNNA GRUNDER FÖR PRISLISTAN 
 
Prislistan träder i kraft 1.1.2021 och gäller för Kvarken Ports Vasa. 

Avgifterna bör betalas senast på den i fakturan nämnda förfallodagen.  

Dröjsmålsräntans storlek uppgår till den högsta dröjsmålsränta som räntelagen tillåter. För indriv-
ning av försenade avgifter uppbärs en indrivningsavgift på 20 euro per indrivningsgång. 

Priserna innehåller inte mervärdesskatt. På priserna tillkommer mervärdesskatt enligt gällande lag-
stiftning. 

Om hamnens eller hamnanläggningens skyddsnivå behöver höjas från normal nivå (skyddsnivå 1 
enligt ISPS-kod) på grund av fartyget eller varuförsändelsen, debiteras kostnaderna för den för-
höjda skyddsnivån till fullt belopp av den som är skyldig att betala avgiften. 

  

PRISLISTA 2021 

VASA 
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VARUAVGIFTER   
 
1. Varuavgift debiteras med angivna belopp för varor som i hamnen lossas eller lastas från eller till 

fartyg eller järnväg. Enligt EU:s stadgar är avgiften densamma i inrikes- och utrikestrafik och för 
import och export. 

 
Skyldig att betala varuavgiften är varans inhemska innehavare eller fartygets ombud, om inte 
annat särskilt överenskommits. Den som är skyldig att betala varuavgiften är även skyldig att 
förse Kvarken Ports Vasa de debiteringsuppgifter som behövs. 

 
2. Varuavgifterna debiteras enligt varans bruttovikt, om inte annat fastställts i prislistan. 
 
3. Befriade från varuavgift är följande varor: 

a)  beslagtagen vara, 
b)  resandes bagage och flyttgods, 
c)  containrar, flak och andra lastbärare som är avsedda som transporthjälpmedel och som inte 

utgör självständiga handelsvaror. 

 
Varugruppskod i Trafis sjöfartsstatistik/hamnens beteckning 

20 Osågat virke, flis  0,65  
21 Sågat virke  1,14  
22 Cellulosa, slipmassa, avfallspapper  1,56  
23 Papper, pappersprodukter, kartong 1,50  
24 Faner, andra skivor av träråvara 1,27  
25 Övriga träindustriprodukter  1,27  
26 Järnmalm, anrikad malm, järnskrot  1,38  
27 Annan malm, anrikad, annat skrot  1,38  
28 Metaller, metallarbeten  1,21  
29 Maskiner, anläggningar, transportmedel  3,83  
29.1 Personbilar och övriga fordon €/st + 3,83€/tn 5,00 
29.2 Elektriska motorer och generatorer 8501-8503 1,92  
30 Övriga metallprodukter  3,90  
31 Råolja  1,14  
32 Oljeprodukter 1,09  
33 Stenkol, koks  1,07  
34 Bränntorv 1,14  
35 Gödslingsmedel 1,14  
36 Kolkemikalier, tjära  1,14  
37 Övriga produkter från kemisk industri 1,14  
38 Råmineraler 1,14  
39 Cement, kalk, industriella mineralprodukter  0,84  
40 Spannmål 1,07  
41 Sockerbetor 1,12  
42 Färsk frukt, färska grönsaker, potatis  1,12  
43 Levande djur  1,12  
44 Livsmedel, djurfoder  1,14  
45 Oljeväxter, växtoljor, djurfett  2,79  
46 Textilråvaror, hudar, gummi  2,79  
47 Skinn, textiler, kläder  2,79  
48 Glas, keramiska produkter  2,79  
49 Övriga industriprodukter  2,79  
50 Ospecificerat styckegods, färjetrafik  2,79  
51 Övrigt ospecifierat gods 2,79  
 Varuavgiften är dock minst 38,00  
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FARTYGSAVGIFTER 
 
För fartyg som anländer till Vasas hamnområde uppbärs en fartygsavgift enligt denna prislista. 
 
1. Debiteringsgrunden för fartygsavgiften är det tal som visar fartygets nettodräktighet. 
 
2. Om nettodräktigheten ändras i hamnen, används den största nettodräktigheten som varit i bruk. 
 
3. För att fastslå debiteringsgrunderna är fartygets befälhavare eller ombud skyldig att göra de far-

tygsanmälningar som hamnordningen förutsätter. 
 
4. Erläggande av fartygsavgiften berättigar till en 14 dagars oavbruten vistelse inom hamnområdet. 
 
5. För fartygens avfallsservice uppbärs avgift enligt en särskilt godkänd taxa för avfallsservice. 
 
6. Om fartygsavgift för upplagda fartyg och fartyg som används som lager görs en särskild över-

enskommelse mellan rederiet och hamnen. 
 
7. Passagerarfartyg är fartyg som mottar eller avlämnar passagerare i hamnen. 
 
8. Kryssningsfartyg är passagerarfartyg som anlöper hamnen utan att motta eller avlämna passa-

gerare. 
 

9. Av rederier, vilkas passagerarfartyg enligt en allmänt meddelad tidtabell upprätthåller regelbun-
den trafik året runt (1.1-31.12), kan avgifterna debiteras även enligt ett separat avtal som ingås 
mellan rederiet och hamnen. 

 
10.  Fartygsavgifter debiteras inte fartyg som anlöper nödhamn. Hamnen har rätt att också av andra 

särskilda skäl befria ett fartyg från att betala fartygsavgift. Statens och sjöräddningsverksamhet-
ens fartyg är helt befriade från fartygsavgifter, såvida de inte är nöjesbåtar, bogserbåtar, isbrytare 
eller i övrigt fartyg som använts för handelssjöfart, varvid avgift uppbärs enligt den fartygsavgift 
som gäller för fartyget. 
 
Trafiken anses regelbunden, om rederiets fartyg gör minst tre tur- och returresor i veckan. Om 
hamnen officiellt stängs på grund av ishinder eller om trafiken evbrytds av någon, icke av rede-
riet beroende orsak, räknas denna tid som regelbunden trafik. 

 
För en kombination av bogserbåt-pråm erläggs fartygsavgiften för pråmens del enligt nettodräk-
tighet. För enskild bogserbåt eller annat fartyg debiteras en avgift som baserar sig på besöket 
(enligt punkt 4, 14 dygn). 

 

Lastfartyg €/fartygets nettodräktighet 0,58 € 

Passagerarfartyg €/fartygets nettodräktighet 0,58 € 

Kryssningsfartyg €/fartygets nettodräktighet 0,36 € 

Lägsta avgift  266,00 € 

   
Bogserbåtar €/besök 174,00 € 

Fiskefartyg €/besök 70,00 € 

Övriga fartyg €/besök 70,00 € 

 
  



4 

 

 
AVFALLSAVGIFTER 
 
Anmälan om fartygsavfall och lastavfall 
 
Befälhavaren (eller av denna för uppgiften befullmäktigad person) för ett fartyg som anlöper en 
hamn inom finskt territorium ska göra en anmälan gällande fartygsavfall och lastavfall till hamnen.  
 
Anmälan ska göras minst 24 timmar innan ankomsten till hamnen eller omedelbart vid avgång från 
föregående hamn, om restiden är under 24 timmar.  Om fartygets slutliga ankomsthamn klarläggs 
mindre än 24 timmar innan ankomsten till den här hamnen, ska anmälan göras omedelbart efter 
det att den slutliga ankomsthamnen blivit klarlagd.  
 
Enligt miljöskyddslagen för sjöfarten tas en avgift för mottagning av fartygsgenererat oljehaltigt av-
fall, fast avfall och toalettavfallsvatten för varje fartyg som anlöper hamn oavsett om fartyget lämnar 
avfall i hamnen eller inte (enligt det s.k. no special fee-systemet).    
 
Avgift för mottagandet av oljehaltigt avfall debiteras inte av de fartyg som trafikverket beviljat befri-
else från tvångslämnande av fartygsavfall (intyg från Trafi).  
Om fartyg som befriats från avlämningstvång vill lämna oljehaltigt avfall i hamnen, debiteras de 
uppkomna kostnaderna enligt de verkliga kostnaderna utökat med en 20 % förhöjning. 
Om fartyget inte inlämnat avfallsanmälan på förhand och ändå önskar lämna oljehaltigt avfall, debi-
teras de uppkomna kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna.  
Om fartygets avlämnade avfallsmängd överstiger den i avfallsanmälan meddelade mängden, debi-
teras de uppkomna tilläggskostnaderna enligt de verkliga kostnaderna utökat med en 20 % förhöj-
ning. 
 
För fartygets problemavfall faktureras enligt de verkliga kostnaderna. 
 
Om det oljehaltiga avfallets pumpningshastighet på grund av fartyget i genomsnitt är mindre än 2 
ton i timmen, debiteras den extra pumpningstiden enligt de faktiska kostnaderna ökade med 20 % 
förhöjning. Ifall pumpningen av det oljehaltiga avfallet blir försenad på grund av fartyget, ansvarar 
hamnen inte för förseningskostnaderna som uppstår för fartyget. 
 
Ifall fartyget på grund av ovan nämnda försening måste skiftas till en annan kaj för att fortsätta 
pumpningen, svarar fartyget/rederiet för alla skiftningskostnader. 
 
Om fartyget avlämnar en exceptionellt stor mängd oljehaltigt avfall, debiteras avgiften enligt de 
verkliga kostnader som uppkommit. 
 
 

AVFALLSHANTERINGSAVGIFTER 
 
Avfallshanteringsavgift €/fartygets nettodräktighet 0,13 € 

lägsta avgift 95,00 € 

högsta avgift 443,00 € 

Mottagningsavgift för far-
tygsgenererat oljehaltigt 
avfall 

€/fartygets nettodräktighet 0,21 € 

lägsta avgift 260,00 € 
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ÖVRIGA AVGIFTER 
 
ANVÄNDNING AV HAMNENS BANGÅRD I LANDTRAFIK 
 

Serviceavgift för lastning/lossning Enligt varuavgiftstabellen  

 
FÖRTÖJNINGS- OCH LOSSKASTNINGSAVGIFTER 
 

Förtöjning eller losskastning  
 

nettodräktighet  
 

0 - 2000 €/gång 167,00 € 

2001 - 4000 €/gång 263,00 € 

4001 - 6000 €/gång 336,00 € 

6001 - €/gång 470,00 € 

   

Under veckoslut och helger uppbärs avgiften förhöjd med 50 %. 

Ingen avgift uppbärs om fartyget skiftas på uppdrag av hamnen. 

 
 
VATTENAVGIFTER 
 

Vattenavgift €/m3 4,26 € 

Lägsta avgift  46,00 € 

   
Debiteringen utanför normal arbetstid är utöver de föregående 

  
    

Vardagar kl. 16.00 - 07.00 €/gång 58,00 €    

Under veckoslut och helger €/gång 85,00 €    

 
ELAVGIFTER 
 

Anslutningsavgift €/gång 72,00 € 

El €/kWh 0,39 € 
 

 

 
STÄDNINGSAVGIFTER 
 
Hamnoperatörer som idkar stuveriverksamhet i Vasa hamn är skyldiga att på egen  
bekostnad anordna städning som föranleds av det gods som de behandlar och  
bortflyttning av avfall.   
 
Om hamnen blir tvungen att genomföra städningen uppbärs en avgift utgående från  
de verkliga kostnaderna förhöjt med 20 %. 
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SJÖSÄTTNING 

 
Sjösättning/upptagning av båt/fartyg vid hamnkajen 

€/gång 71,00 € 

 
 
 

PARKERINGSAVGIFT 
 

Parkeringsplats med motorvärmare  €/år 28,00 € 

 

 
TIMDEBITERING/TILLÄGGSARBETE 

 

   

Pris per arbetare vid besttällning:   
 
Vardag 7:00 - 16:00  46,00 € 
 
Vardag 16:00 - 22:00 15% 53,00 € 

Vardag 22:00 - 7:00 30% 60,00 € 

Lö 7:00 - 18:00 20% 55,00 € 

Lö 18:00 - Må 7:00 / helg 100% 92,00 € 

   

Arbetare tillkallas på jobb med övertidsersättning:  
 
Vardag 7:00 - 16:00 50% 69,00 € 

Vardag 16:00 - 7:00 / Lö - 18:00 100% 92,00 € 

Lö 18:00 - Må - 7:00 / helg 200% 138,00 € 

   

Lyft övervakare:   
 
Vardag 7:00 - 16:00  66,00 € 
 
Vardag 16:00 - 7:00 / Lö - 18:00 50% 99,00 € 

Lö 18:00 - Må - 7:00 /helg 100% 138,00 € 
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OMRÅDESHYROR 
 
Allmänna grunder 
 
För kortvarig hyra ska en överenskommelse göras med hamnen innan godset lagras. An-
mälningsskyldighet för varor som importeras eller exporteras och lagras till hamnområde 
har varans ägare eller speditör. 
 
Gods som lagrats på lagerområdet ska klart utmärkas med ägarens/speditörens namn eller 
kännetecken. 
 
Till enhetens förvaringstid räknas ankomstdagen till hamnen samt dagen för bortförandet 
från hamnen.  Hyrestiden räknas från den dag då området har tagits i bruk eller reserverats 
för ett visst ändamål. 
 
Områdeshyra uppbärs för hela dygn. 
 
För långvarig lagring uppbärs avgift enligt avtal. 
 
Minimidebiteringen är 24,00 € 
 
Om hyrning av lager eller verksamhet som utövas där är underkastad mervärdesskatt, upp-
bärs ikraftvarande mervärdesskatt.  
 
Gods som över kaj eller på räls transporteras via hamnen får upplagras       avgiftsfritt på 
hamnområdet i 7 dygn, efter detta uppbärs områdeshyra fr.o.m. första lagringsdagen. 
 

Asfalterat och upplyst lagerområde (konsolideringsområdet) 
 

Förvaringstid dygn Pris 

1 - 50 dygn 0,061 € /m2/dygn 

51 - 100 dygn 0,091 € /m2/dygn 

101 -  dygn 0,121 € /m2/dygn 
 

Övriga områdeshyror 
 

Områdeshyra på kajplanen €/m2/dygn 0,46 € 
 
På det övriga hamnområdet enligt överenskommelse. 
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BOGSERINGSTJÄNSTER 

 
TUGBOAT TARIFF FOR VAASAN HINAUS OY 

Tfn +358 500 267 927, +358 50 557 4739 
 

   

   

 M/b Hercules  

  EUR 

   

 Basis rate until 1000 DWT, first half hour 260.00 

   

 Basis rate for car-ferry until 1000 BT, first half our 260.00 

   

 
Additional for every exceeding 100 DWT/BT or part 
thereof 

7.00 

   

 
For each half hour or part thereof after the first half 
hour 

260.00 

   

 
Waiting time (standby) per waiting time (standby) per ½ 
hour 

80.00 

   

 Trip for towage in vain per ½ hour 254.00 

   

   

   

 Overtime: Weekdays  

   

 16.00 - 07.00 hours per ½ hour 80.00 

   

   

 Overtime: Saturday  

   

 Saturday 07.00 - 12.00 hours per ½ hour 80.00 

   

 
Overtime after 12.00 hours until the next weekday 
07.00 per ½ hour. 

165.00 

   

 
The time starts counting from the time the tug sails 
from its base until it returns to the same place.  

   

 
Overtime is to count ½ hour before commencement of 
work and ½ hour after finishing the work.  

   

 
Charges always to count according to vessels biggest 
DWT/BT.  

 


