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1. Innledning  
 

Havneregulativet omfatter farvannsavgifter for alle sjøområder i Tønsberg kommune og andre 

betalingssatser for bruk og tjenester ved Tønsberg kommunes kai- og havneområder. 

 

Farvannsavgift : 

Fastsettelse av farvannsavgift følger Lov om havner og farvann med ikrafttredelse 2020, samt kommunal 

forskrift om farvannsavgift for Tønsberg kommunes sjøområder (2020). 

Farvannsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jfr. havne- og farvannsloven), dvs utgifter til 

å sikre skipsleden for trygg ferdsel, merking, skilting, opplodding, kartlegging, isbryting, etc. 

 

Andre betalingssatser: 

Fastsettelse av øvrige betalingssatser er ikke regulert av lov og følger vanlige kostnads- og markedsmessige 

prinsipper. 

 

Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder.  

Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kai areal, kran og andre anleggsmidler.  

Salg av varer er salg av konkret vare innkjøpt for salg. Tjenestesalg er tjenester utført av havnepersonell 

eller personell i havnens tjeneste.  

Utleie av utstyr som kan tilbys kunder for leie. Ved bruk av ekstern kranfører økes kranvederlaget med 

25%.  
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2. Avklaringer og definisjoner 
 
BT     Skipets offisielle brutto tonnasje.  

ISPS    International Ship Port Security 

Tønsberg havn   er en avdeling under Tønsberg kommune, Teknisk drift. 

Priser    Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) 

MVA   Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift 

Fartøy Enhver type sjøgående fartøy som opererer i det marine miljø, inklusive 

hydrofoilbåter, luftputefartøyer, undervannsfartøyer og  

flytende innretninger,  

Fritidsfartøy Enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, 

og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Fartøy i rutetrafikk med offentlige 

støtte etter offentlig anbud, har prioritet ved tildeling av kaiplass.   

Næringsfartøy Enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, 

og som brukes i næringsvirksomhet. 

 

 

3. Farvannsavgift 
 
I henhold til Havne- og farvannsloven § 36 og Forskrift om farvannsavgift for Tønsberg kommunes 

sjøområder vedtatt av Tønsberg kommunestyre. 

 

Farvannsavgift (eks. MVA) NOK  (eks. mva) 

Fartøy 1,00 
Pr brutto tonn 

(BT) 

Minste avgiftsbeløp 500,00  

 

4. Betaling for bruk av og tjenester ved kommunens kaier og infrastruktur 
 

4.1 Gebyrer  NOK (eks. mva) 

ISPS – gebyr  , skip 0,20 Pr BT 

ISPS – gebyr , vare/last 0,20 Pr tonn last 

Gebyr for tilsyn av private kaianlegg, ISPS, 
etc  

Etter avtale  
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4.2 Avfallsgebyrer * NOK (eks. mva) 

Avfallsgebyr 
Minimum 100 kr 

kr.0,30 Pr BT 

Siste havn utenfor EU/EØS 50 % tillegg  

* Iht. Forurensingsforskriften kap. 2 

* Avfallsgebyrer hører til kai vederlaget uavhengig av om man leverer avfall eller ikke.  

 

 

4.3 Kaivederlag * NOK (eks. mva) 

Leie av kaiplass for fartøy 1,10 
Pr dag  

Pr (BT) 

Minstebeløp 500,00 Pr dag  

Langtids leiekontrakt kaiplass pr mnd 

Gjelder for Fiskebrygga.  
275,00 

Pr mnd  

Pr meter kailengde 

Fartøy som ankommer kai uten melding om 

ankomst kan ilegges et gebyr ** 
1 000,00  

*    Kai vederlag gjelder fartøy i næring og er eksklusiv strøm og vann. 

**  Ankomstmelding kan meldes via epost til tonsberg.havn@tonsberg.kommune.no eller via Kystverkets       

      meldingstjeneste SafeSeaNet. 

 

 

4.4 Varevederlag NOK (eks. mva) 

Sand, grus, singel og andre masser 6,60 Pr tonn 

Sement, sementvarer 7,70 Pr tonn 

Varer av stein og gips 10,40 Pr tonn 

Øvrige varer 13,00 Pr tonn 

Container, anleggsmaskin/kjøretøy, modul  150,00 Pr.stk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tonsberg.havn@tonsberg.kommune.no
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4.5 Kranvederlag  NOK (eks. mva) 

Leie av 50 tonn havnekran, med egen 

kranfører. 
2500,00 Pr påbegynte time 

Leie av 50 tonn havnekran utenom 

arbeidstid 
3200,00 Pr påbegynte time 

Ved innleie av ekstern kranfører  
+ 25% 

prispåslag 

Pr påbegynte 

krantime + 1t 

reisetid 

Det belastes minimum for 1 time i arbeidstiden og 2 timer utenom arbeidstid.  

Arbeidstid er hverdager 0700 – 1500. 

Krankjøring må bestilles før kl. 1200 virkedagen før.  

Ekstern kranfører kan bestilles minimum en uke i forkant. 

Avbestilling må senest skje før kl. 1200 virkedagen før. 

Ved Avbestilling senere enn tre virkedager i forkant påløper et avbestillingsgebyr 

på kr 7.500 ved bruk av ekstern kranfører. 

Leie av lastespreder/ åk / stropper   

I forbindelse med bruk av vår kran. 

Oppstartspris er 250 kr.  

25,00 Pr løft 

 

 

4.6 Vederlag for broåpning NOK (eks. mva) 

Sommerhalvåret 15/4- 15/9:  

Man – tors               kl 07:00 – 20:00 

Lør/søn/helligdag   kl 09:00 – 20:00 

0,00 Faste bro-åpninger 

Vinterhalvåret 16/9 – 14/4: 

Man – tors         kl 0700 – 15:00 
0,00 Faste bro-åpninger 

Utenfor disse tidspunktene beregnes 

timepris - minimum 2 timer  

Ekstra broåpning må bestilles mellom kl 

0700-1500 * 

         1600,00 

 

 

Pr påbegynte time 

 

 

* Gjelder ikke fritidsbåter 
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4.7 Salg av ferskvann NOK (eks. mva) 

Grunnbeløp 
           

1.000,00 
Tilkobling 

Ferskvann 60,00 
Pr m3 /tonn 

 

Rigging/assistanse av 1 person kl 07:00-

15:00 (minimum 1 time) 
800,00 Pr time 

Rigging/assistanse av 1 person utenfor 

arbeidstid (minimum 2 timer) 
1.600,00 Pr time 

 

4.8 Salg av strøm NOK (eks. mva) 

Etter avtale med havn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Timepris reguleres ihht. Oppdraget 

4.11 Utleie av lekter NOK (eks. mva) 

Utleie av enkel flat lekter  1.000,00 Pr time 

Utleie av enkel flat lekter 5.000,00 Pr døgn 

Utleie av lekter m/kran, nokke og 

strømag.* 
2.000,00 Pr time 

Utleie av lekter m/kran, nokke og 

strømag.* 
Etter avtale Pr døgn 

* Leies ut kun etter nærmere avtale med bruk av personell fra havn. 

4.9 Salg av tjenester NOK (eks. mva) 

Assistanse av 1 person kl 07:00-15:00 800,00 Pr time 

Assistanse av 1 person utenfor arbeidstid 

(minimum 2 timer) 
1.600,00 Pr time 

4.10 Utleie av båt NOK (eks. mva) 

Utleie av lettbåt på henger inkl. 1 person 1.700,00 Pr time 

Assistanse av 1 person i arbeidstiden 800,00 Pr time 

Assistanse av 1 person utenom arb.tid 

(min 2 timer) 
1.600,00 Pr time 

Stor båt i arbeidstiden med fører * 3.000,00 Pr time 

Stor båt utenom arbeidstid med fører* 3.500-4.800 Pr time 
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4.12 Utleie av maskin med mannskap  NOK (eks. mva) 

Traktor, etc, inkl 1 person i arb. Tiden 1.800,00 Pr time 

Traktor, etc, inkl 1 person utenfor arb tid 2.500,00 Pr time 

 

4.13 Utleie av areal NOK (eks. mva) 

Areal på kaien 3,00 Pr m2 / pr døgn 

 

4.14 Fritidsbåter Gjestehavn 01/05-15/9* NOK  

Dagplasser langs restaurantbrygga  75,00 
Kl.09:00-20:00 
Maks 3 timer 

Totallengde tom. 30 Fot 250,00 Kl 12:00-12:00 

Totallengde over 30 Fot tom 40 Fot 350,00 Kl 12:00-12:00 

Totallengde over 40 Fot tom 70 Fot  600,00 Kl 12:00-12:00 

Totallengde over 70 Fot 1.200,00  Kl 12:00-12:00 

Tilleggsgebyr for ikke betalt vederlag 500,00  

Lavsesong høst 16/9-31/10, vår 01/04-30/4 

totallengde tom 40 Fot 
200,00 Kl 12:00-12:00 

Lavsesong høst 16/9-31/10, vår 01/04-30/4 

Totallengde over 40 Fot tom 70 Fot  
550,00 Kl 12:00-12:00 

Vintersesong 01/11-31/3 ** 6.000,00 Pr mnd 

Helårsplasser pr stk ** 6000-7500 Pr mnd 

 

*   Ved flytebrygge på Kaldnessiden vil det være noen gratisplasser. 

**Alle fritidsbåter som ligger over 24 timer skal ta kontakt med Tønsberg kommune – havn. Prisen er inkl. 

ett strømuttak. 
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5. Vilkår for leie av helårsplasser/vintersesongplasser  
 
 

Ønsker man å leie helårsplass/vintersesongplass må skriftlig avtale inngås med Tønsberg Kommune – havn. 

Henvendelse på tonsberg.havn@tonsberg.kommune.no.  

 

Alle båter som ligger ved kommunal kai i Tønsberg kommune, skal ha skriftlig avtale og må være forsikret 

for hele avtaleperioden. I vintersesongen skal båter ligge på innsiden av flytebrygger Nord i Gjestehavnen, 

ved servicebygget. 

 

Pris pr mnd:  

fra 1 /8 – 31/ 5   kr. 6.000 pr. mnd. Inkl. ett strømuttak.  

Fra 1/6 – 31/7   kr. 7.500 pr. mnd. Inkl. ett strømuttak.    

 

Pris for ekstra strømuttak kr. 3.000 pr. mnd. 

Ved ytterligere økning i strømpriser kan denne økes, også for allerede inngåtte avtaler. 

 

 
6. Kaiplass i forbindelse med arrangementer/promotering 
 
Opptar man en kaiplass i forbindelse med arrangementer eller promotering skal det betales en dagspris på 

kr. 1 000,- per plass. Dette gjelder ikke større arrangementer som har egen avtale med Tønsberg kommune, 

Teknisk drift. Skal man benytte arealer på brygga (eks. skilt eller telt) gjelder prisliste i «reglement for 

offentlig plass i Tønsberg kommune». Se Tønsberg kommunes webside: Reglement for leie av offentlig 

plass i Tønsberg kommune .   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tonsberg.havn@tonsberg.kommune.no
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/utleie-av-idrettsanlegg-kulturlokaler-og-offentlige-plasser/leie-av-torg-og-andre-offentlige-plasser/
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/utleie-av-idrettsanlegg-kulturlokaler-og-offentlige-plasser/leie-av-torg-og-andre-offentlige-plasser/
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