
FORESKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR BERLEVÅG KOMMUNE 

 
Hjemmel:  Foreskriften er fastsatt av Berlevåg Kommunestyre 18.2.2016 med hjemmel i lov 17.april 
2009 nr. 19 om havner og farvann § 25. 
 
§1  Virkeområde 
 

Foreskriften gjelder for de sjøområder som disponeres av Berlevåg Havn KF. Den nærmere 
avgrensing fremgår av Berlevåg kommunes planverk og havne- og farvannsloven § 4. 
 
§2  Avgiftsplikt 
 

Fartøy som anløper Berlevåg havn skal betale anløpsavgift til Berlevåg kommune ved 
Berlevåg havn KF, jf havne- og farvannsloven § 25. Fra denne paragrafen hitsettes: 
 
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) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med arbeid 
i farvannet på Svalbard 

 
f) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller 

tar om bord passasjerer. 
 
 

Reder og agent svarer solidarisk for avgiftsplikten, jf havne- og farvannsloven § 25 siste ledd.  
 
§ 3  Hvilke kostnader anløpsavgiften skal dekke 
 

Anløpsavgiften skal dekke de kostnader som nevnt i foreskrift 20.desember 2010 nr 1762 om 
kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift § 3. 
 
§ 4  Beregning av anløpsavgiften 
 

Anløpsavgiften beregnes med bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT), jf foreskrift 20. 
desember 2010 nr 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift §4 
 

Størrelsen på anløpsavgiften er fastsatt innenfor rammen av foreskrift 20. desember 2010 nr. 
1762 om beregning og innkreving av anløpsavgift § 7 andre ledd: 
 



Anløpsavgiften skal ikke gi økonomisk overskudd. Kommunen kan fremføre overskudd og 

underskudd fra avgiftsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en periode på 3–5 år skal ikke 

inntektene overstige kostnadene for årene samlet. 

 
Anløpsavgiften beregnes etter følgende tabell: 
 
 

 Fartøystørrelse Sats pr BT Sum Intervall Sum akkumulert 

For de første 300 BT 0,65 Kr 195,00  
For de neste 300 BT 0,59 Kr 177,00 Kr    377,00 
For de neste 600 BT 0,56 Kr 336,00 Kr    717,00 
For de neste 800 BT 0,33 Kr 264,00 Kr    986,00 
For de neste 1000 BT 0,19 Kr 190,00 Kr 1.170,00 
For de neste 2000 BT 0,21 Kr 420,00 Kr 1.586,00 
For de neste 5000 BT 0,21      Kr 1.050,00 Kr 2.626,00 
For de neste 10000 BT 0,15      Kr 1.500,00 Kr 4.127,00 
Alt over 20000 BT 0,14      Kr 2.800,00  
 

 

§5  Rabattordninger 
 

Fartøyer i fast rute kan innrømmes rabatt etter avtale med Berlevåg Havn KF 
 

Fiskefartøy med største lengde over 15 meter skal betale maksimalt for 4 anløp per 
kalendermåned. 
 

Fartøy som er registrert med en ESI-indeks (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port 
Climate Initiative) gis rabatt på anløpsavgiften med 25 % dersom ESI-indeks er 50 poeng eller høyere. 
Rabatten beregnes av betalbar avgift, forutsatt at fartøyet har gyldig ESI-sertifikat og at ESI-
registreringen er forhåndsmeldt til havnen.  

 
 
§ 6  Ikrafttredelse og opphevelse 
 
 Denne foreskrift trer i kraft fra 18.2.2016 
 
 Fra samme dato oppheves ”Avgiftsregulativ for Berlevåg havnedistrikt” vedtatt 19. juni 2014 
 
 


