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2020

PITEA PORT & HUB · HAMNTAXA 2020

DENNA PRISLISTA GÄLLER FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2020.

INNEHÅLL
Denna prislista gäller från och med DEN 1 JANUARI 2020.
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A.

TJÄNSTER ANLÖP FARTYG

1.

FARTYGSGENERERAT SKRUBBERAVFALL
Avgift för avfallsmottagning från fartyg debiteras i enlighet med svensk lagstiftning och
EU-direktiv 2000/59/EG.
Skrubberavfall

2.

1 100 kr för klassificering och administration per
tillfälle samt för faktisk kostnad för
omhändertagandet.

FÄRSKVATTEN
Per påbörjat ton
35 kr
Minimiavgift per leverans
630 kr
Kopplingsavgift
380 kr
Vid vattenleverans utom ordinarie arbetstid tillkommer en timavgift för personal enligt
A.5. Vid onormala avbrott i vattenleverans till hamnen tas en avgift ut för de faktiska
merkostnaderna.

3.

ELSTRÖM
Energiförbrukning
1,20 kr/kWh
Vid inkoppling av elström tillkommer en timavgift enligt A.5.

4.

SERVICEBÅT
Servicebåt
1 100 kr/h
Servicebåt ska alltid framföras av två personer från hamnens personal. Avgift för
personalkostnad tillkommer, utöver avgift för servicebåt, enligt A.5.

5.

TJÄNSTER ENERGIHAMN OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
Ordinarie arbetstid (vardagar 07.00–15.30)
Annan tid utom storhelg
Storhelg enligt avtal

589 kr/h och person
1 092 kr/h och person
1 426 kr/h och person

Energihamnens personal arbetar i 12-timmarsskift (skiftstart kl. 07.00 och kl. 19.00).
Förskjuten skiftstart ska godkännas av hamnen.
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6.

BÅTMÄN OCH FÖRTÖJNINGSSERVICE
______________________________________________________________________
Bruttodräktighet
Ankomst (SEK)
Avgång (SEK)
_________________________________________________________________________
0–5 800
1 680
840
5 801–9 700
2 160
1 200
9 701–14 200
2 640
1 440
14 201–22 500
3 120
1 800
22 501–33 400
3 480
2 040
33 401–
3 840
2 280
_____________________________________________________________________
För Energihamnen höjs ordinarie priser med 30 procent efter ordinarie arbetstid.
Avgifterna avser två personer. För ytterligare personal debiteras avgift enligt A.5.
Förhalning längs kaj räknas som ankomst. Förhalning från en kaj till en annan räknas som
avgång och ankomst.

Beställning av båtmän
Måndag–fredag kl. 07.30–16.00: hamnkontoret, telefon 0911-23 21 30.
Övrig tid: Båtmanstjänst i Piteå AB, telefon +46(0)70-527 21 00.
Om fartyget ankommer eller avgår mer än 30 minuter efter beställd tid, debiteras avgift
för väntetiden enligt A.5.
Båtmansplikt gäller för alla fartyg. I undantagsfall kan dispens erhållas av
hamnledningen.
Om förtöjningsbåt krävs eller beställs debiteras avgift enligt A.4 och A.5.

7.

BOGSERBÅTSASSISTANS
Restriktioner för bogserbåtsassistans vid Piteå Port & Hub finns på Sjöfartsverkets
hemsida:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/LotsomradeLulea/Riktvarden--restriktioner/Skelleftea-lotsstation/
Bogserbåtsassistans erbjuds under issäsong (1/1-15/4). En bogserbåt finns då vid kaj för
isbrytning av hamnens farled. Avgift debiteras för bogsering i farleden fram till kaj och för
förhalning vid kaj.
Övrig tid på året hänvisas direkt till respektive leverantör av bogserbåtsassistans.
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B.

SPÅRAVGIFTER JÄRNVÄG

8.

SPÅRAVGIFT

8.1

Spåravgift tas ut för trafik på den järnvägsinfrastruktur som förvaltas av Piteå Hamn AB.
Uppgift om gällande spåravgifter finns i dokumentet Järnvägsnätsbeskrivning.

8.2

Emissionslinjeavgift
Emissionsavgift för lok och motorvagnar som drivs med flytande eller gasformiga
drivmedel och som ankommer till eller avgår från hamnen med järnväg
50 kr per lok/motorvagn
Uppställningsavgift
Avgift för uppställning på alla förvaltade spår tas ut efter tre dygn räknat från
ankomstdatum
50 kr/dygn och vagn

8.3

C.

LAGRING AV GODS

9.

HYRESBESTÄMMELSER

9.1

Generella hyresbestämmelser
För mellanlagring, inlagring och uppställning av gods debiteras hyra enligt C 9.2
Generellt ges sju dagar fritt för ankommande och avgående gods som hanteras på
anvisad yta inom logistikområdet.
I mån av tillgång tillhandahålls yta under tak.
Gods mäts upp och debiteras månadsvis.
Påbörjad månad och del av månad debiteras som hel månad.
Störst använd yta, inklusive erforderliga fria utrymmen såsom skyddszoner, körvägar och
avspärrningsmaterial, under månaden utgör underlag för debitering.
För gods som belastar marken med mer än 10 ton/m² (100 kN/m²) krävs underlägg,
förstärkningar, stödplattor eller liknande. För detta debiteras en separat avgift.
Hyrestagaren av upplagsplatsen ska bekosta och ombesörja följande:
- Rengöring och uppstädning under och efter hyrestiden.
- Nödvändig snöröjning för lossning, lastning, lagring etc.
- Brand—och/eller annan försäkring av förvarat gods.
Piteå Hamn AB kan inte hållas ansvarigt för skada, förlust eller liknande på upplagt gods.
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9.2

Prislista lagringstjänster
Tillfälliga upplagsplatser, utomhus
inom Piteå Port & Hubs verksamhetsområde:
1. Asfalterad eller likvärdig yta
6,00 kr/m², månad
2. Övriga hårdgjorda ytor
4,00 kr/m², månad
Tillfälliga upplagsplatser, under tak
inom Piteå Port & Hubs verksamhetsområde:
1. Utan väggar (s.k. skärmtak)
18,00 kr/m², månad
2. Med fyra väggar, utan uppvärmning
36,00 kr/m², månad
För gods som lagras i mer än sex kalendermånader, räknat från ankomstdatum,
tillkommer följande påslag:
- 100 % på lagringspriset efter 6 månader.
- 200 % på lagringspris efter 12 månader.

D.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

10.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER GÄLLANDE VERKSAMHETEN

10.1

För mellanlagring av gods ges generellt sju dagar fritt för ankommande och avgående
gods som hanteras på anvisad yta inom logistikområdet.

10.2

Ett dygn räknas från kl. 00.00 till kl. 24.00.

10.3

Med ordinarie arbetstid avses vardagar (måndag till fredag) kl. 07.00–15.30.

10.4

Priser enligt denna prislista gäller inom Piteå Port & Hubs verksamhetsområde och den
järnvägsinfrastruktur som förvaltas av Piteå hamn AB.
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