Hjemmel: Fastsatt av Alta havnestyre 23. november 2017 med hjemmel i lov 17. april 2009
nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) og forskrift 20. desember 2010 nr.
1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1. Formål
Anløpsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet
med hjemmel i Lov om havner og farvann, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og
fremkommelighet i kommunenes sjøområde.

§ 2. Virkeområde
Avgiftsområdet gjelder innenfor Alta kommunes grenser.

§ 3. Avgiftsplikt og unntak
Alta havnestyre har bestemt at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale
anløpsavgift til Alta havn, jf. havne- og farvannsloven § 25 og forskrift 20. desember 2010 nr.
1762 § 2.
Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved
flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.
Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:
a) Fartøy med største lengde under 15 meter
b) Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
c) Orlogsfartøy, norske og utenlandske
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster,
losser eller tar om bord passasjerer

§ 4. Grunnlag for beregning av anløpsavgift
Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er
angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon
om måling av fartøy av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes
denne av Alta havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

§ 5. Satser for anløpsavgift
For fartøyer som ikke er fritatt etter § 3 skal det betales anløpsavgift etter følgende
BT-grupperinger og satser:

ANLØPSAVGIFT -Ordinær
BT - INTERVALL
for de første 300 BT
for de neste 300 BT
for de neste 1400 BT
for de neste 3000 BT
for de neste 5000
for de neste 10000
for de neste 10000
for alle over

intervall
0-300
301-600
601-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-30000
1

NOK pr
BT
0,64
0,56
0,23
0,46
0,47
0,45
0,35
0,26

intervall
0-600
601-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
20001-30000
1

NOK pr
BT
0,62
0,37
0,31
0,31
0,41
0,37
0,26

Pris - NOK Akkumulert
192,00
192,00
360,00
168,00
682,00
322,00
2062,00
1380,00
4412,00
2350,00
8912,00
4500,00
12412,00
3500,00
0,26

ANLØPSAVGIFT- Cruise
BT - INTERVALL
for de neste 600 BT
for de neste 1400 BT
for de neste 3000 BT
for de neste 5000
for de neste 10000
for de neste 10000
for alle over

Pris - NOK Akkumulert
372,00
372,00
890,00
518,00
1820,00
930,00
3370,00
1550,00
7470,00
4100,00
11170,00
3700,00

Minste anløpsavgift er kr 260,-.
Alle priser er eks. mva.

§ 6. Rabattordninger
Havnestyret kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.
Skip (andre enn de som er rabattert ovenfor) som er drevet med naturgass innrømmes
en rabatt på 20 % av beregnet anløpsavgift.

§ 7. Klage
Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov av
10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er
klageinstans for vedtak fattet av Alta havn KF.

§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

