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A    FARTYGSHAMNAVGIFTER SEK 

1. Fartyg överstigande 20 längdmeter som ankommer till hamnen erlägger en avgift 

per anlöp enligt nedanstående under den tid lastning/lossning pågår. 
 

a) Per ton av bruttodräktighet 5,85 

b) Projekttransporter/ Off shore / CTV- fartyg (Crew transfer vessel) Enligt avtal 

2. Fartyg exkl CTV-fartyg överstigande 20 längdmeter som ligger till kaj i hamnen 

efter avslutad lossning/lastning erhåller tillägg till fartygsavgift enligt nedan 
 

a) Ro/Ro-fartyg per längdmeter och dygn 112,00 

b) Arbetsfartyg per längdmeter och dygn 92,00 

c) Övriga fartyg per längdmeter och dygn 74,00 

3. Fartyg överstigande 20 längdmeter för uppläggning vid kaj erlägger fartygsavgift 

enligt punkt 2 
 

4. Fartyg under 20 längdmeter, dock ej fiskefartyg, erlägger en avgift per dygn 1 217,00 

5. Registrerade fiskefartyg, som stadigvarande nyttjas för yrkesfiske erlägger 

förenklad fartygs- och varuavgift per år och längdmeter om 
487,00 

6. Övriga fiskefartyg erlägger en förenklad fartygs- och varuavgift per dygn och 

längdmeter om 
39,00 

7. Trossassistans - normal hantering under ordinarie arbetstid 

 Obligatoriskt att använda trossassistans för båtar med längd över 70 m 

 Som ordinarie arbetstid avses helgfri måndag till fredag kl. 07.00 – 16.00 

 Övrig tid utförs tross assistans endast efter träffad överenskommelse och 

debiteras med tillägg enligt de timpriser som finns angivna i avsnitt D 

Godshantering under d). 

1 600,00 

8. För fartyg ägda av svenska staten, svenska statliga institutioner eller svenska 

statliga verk som inte transporterar gods eller passagerare utgår ingen 

fartygsavgift. 

 

 

B    VARUHAMNAVGIFTER  

Varuhamnavgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas från 

eller till fartyg inom hamnområdet. Avgiften beräknas utifrån varans bruttovikt per 

påbörjat ton. 
Avgift i SEK 

per ton 

 Varubenämning  

1. Normaltariff  

 Varor ej specificerade varugrupp nedan 36,00 

2. Specialtariff  

a) Spannmål 10,90 
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b) Sand, lera, grus, singel, makadam, dolomit, kalksten, kalk och cement, eller 

likvärdigt 
6,15 

c) Mellanoljor, fotogen, dieselbrännoljor, eldningsoljor och vägoljor eller likvärdigt 17,70 

d) Gödningsmedel eller likvärdigt 10,90 

e) Trä och varor av trä, träkol eller likvärdigt 7,70 

f) Tegel, rör och plattor eller likvärdigt 7,70 

g) Pappersrullar 12,60 

h) Järn-, stålkonstruktioner, räls, rör, nät, kätting, spik, bult m m av järn eller stål 16,70 

 

C    AVGIFTER FÖR FORDON OCH PASSAGERARE  

Avgiften utgår för varje fordon och passagerare som medföljer ett fartyg till eller från 

hamnen.  

1. Per passagerare, enkel resa Enligt avtal 

2. Personbilar, motorcyklar, husvagnar och andra släpfordon till personbilar, per st Enligt avtal 

3. Bussar, per st Enligt avtal 

4. Lastbilar,  trailers och släpfordon, per st Enligt avtal 

5. Järnvägsvagn, per st Enligt avtal 

 

D    GODSHANTERING   

Som ordinarie arbetstid avses helgfri måndag till fredag kl. 07.00 – 16.00. 

Minimidebitering är 1 timme.  

 Timprislista SEK 

a) Ordinarie arbetstid (ej arbetsledare), per påbörjad timme 514,00 

b) Truck med förare, pris per påbörjad timme  

 Lyftkapacitet   2 –   4 ton 791,00 

 Lyftkapacitet   5 –   8 ton 1 077,00 

 Lyftkapacitet   9 – 16 ton 1 279,00 

 Lyftkapacitet   9 – 16 ton med dirigerare 1 791,00 

 Lyftkapacitet 17 – 45 ton (Reachstacker) 1 669,00 

 Lyftkapacitet 17 – 45 ton med dirigerare (Reachstacker) 2 180,00 

 Terminaltraktor 865,00 

 Övriga arbetsmaskiner så som lastmaskiner, sopmaskiner och  

paketbil inkl. förare 

1 083,00 

 Framkörningsavgift arbete utanför hamnområdet   243,00 

c) Arbetsbåtar inklusive två man, pris per påbörjad timme  

 Arbetsbåt Kvick, öppen båt 1 474,00 

 Arbetsbåt Flink 2 662,00 

d) För arbeten utförda utöver ordinarie arbetstid utgår övertidstillägg för all 

produktionspersonal enligt nedanstående. Detta gäller även beställd övertid. Vid 

beställd övertid utgår garantitid. 
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Tidpunkt                                  Tillägg SEK       Garantitid 

Vardagar kl. 16.00 – 07.00 514,00 3 tim 

Lördagar  514,00 5 tim 

Söndagar  772,00 6 tim 

Helgdagar  1 029,00 6 tim 

e) För arbeten utförda utöver ordinarie arbetstid utgår övertidstillägg för all personal 

med specialkompetens (service, elektriker, smed, bygg) enligt nedanstående.  

Detta gäller även beställd övertid. Vid beställd övertid utgår garantitid. 

Tidpunkt                                  Tillägg SEK       Garantitid 

Vardagar kl. 16.00 – 07.00 665,00 3 tim 

Lördagar  665,00 5 tim 

Söndagar  998,00 6 tim 

Helgdagar  1 330,00 5 tim 

 

f) För arbeten som kräver arbetsledare debiteras enligt följande.  

Tidpunkt                                  Tillägg SEK       Garantitid 

Vardagar kl. 07.00 – 16.00 1 013,00 

Vardagar kl. 16.00 – 07.00  2 026,00 

Lördagar  2 026,00 

Söndagar  2 026,00 

Helgdagar  2 026,00 

Väntetid debiteras för varje påbörjad timme efter ovanstående timpriser. 

För övrigt timpengsarbete lämnas prisuppgift från fall till fall. 

 

g) Övriga tjänster SEK 

 Lastning och lossning av enheter till / från RoRo fartyg.  

Drag med terminaltraktor, pris per enhet.   

323,00 

 Lyft av kombienheter till/från bil / järnväg / mark. 

Pris per lyft och enhet 

365,00 

 Hyra av terminalchassi, per dygn  213,00 

 Vägning av fordon 447,00 

 Markplatshyra/ uppställning  per dygn, första dygnet fritt 120,00 

 Elanslutning av lastenhet per påbörjat dygn. 

Endast elanslutning ej temperaturkontroll 

366,00 

 Plombering av värdefull last, pris per enhet    411,00 

 Bogsering personbil 282,00 

 Bogsering lastbil 452,00 

 Temperaturkontroll värme & kylaggregat 282,00 

 Starthjälp 282,00 

 Flyttning av fordon (kräver 2 pers) 1 028,00 

 Nyttjande av kaj/kaj ytor (tillstånd krävs) Efter förfrågan 

 Sjösättning av enheter via/över kaj (tillstånd krävs) Efter förfrågan 

  

E    HAMNSERVICEAVGIFTER SEK 

a) Färskvatten, per påbörjad m3 49,00 

 Färskvatten storförbrukare, per påbörjad m3 24,50 

 Minimiavgift 486,00 
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b) Spillvatten Efter förfrågan 

c) Elström debiteras per påbörjat dygn  

 Uttag vid 10 ampere, 220 volt 303,00 

 Uttag vid 16 ampere, 380 volt 303,00 

 Uttag vid 35 ampere, 380 volt 439,00 

 Uttag vid 63 ampere, 380 volt 791,00 

  

F    LAGRINGSUPPDRAG  

 För offert på lagringsuppdrag, omlastning och tredjepartslogistik vänligen 

kontakta Trelleborgs Hamn AB. 

 

 

G    SPÅRAVGIFTER SEK 

 Per järnvägsvagn  143,00 

 

H    ÖVRIGA ELLER SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  

1. Ordning och säkerhet inom hamnområdet – utöver tillämpliga regler enligt 

svensk lag – regleras av Hamnordning för Trelleborgs hamn. 

 

2. Trelleborgs Hamn AB är medlem av Sveriges Hamnar och tillämpar dess 

terminalbestämmelser från 1989. 

 

3. Dygn räknas från kl. 00.00 – 24.00  

4. Med fartygets längd avses fartygets största längd.  

5. Avtal kan slutas om fartygsanlöp och godsmängd är kontinuerliga över en längre 

tidsperiod och av avsevärd omfattning. 

 

6. För i hamnen stationerade fartyg kan avtal slutas om liggetidsavgift och 

hamnservice. 

 

7. Varuhamnavgifter beräknas efter varans bruttovikt och i enlighet med tulltaxans 

rubricering. 

 

8. För varor som lossas eller lastas i hamnen utan att därvid föras över hamnens kaj 

erläggs halv varuhamnavgift. 

 

9. Samtliga priser är exklusive svensk mervärdesskatt. Betalningen skall vara 

Trelleborgs Hamn AB tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum om inte annat 

överenskommits.   

 

 


