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MARIEHAMNS HAMN AB (MHAB)
HAMNAVGIFTSTAXA FÖR MHAB FÖR LASTFARTYG OCH ANDRA FARTYG
1. Allmänna grunder
För fartyg som idkar annan handelsjöfart än passagerartrafik och anländer till MHAB:s hamnområde
uppbärs avgifter i euro enligt denna taxa.
1.1. Grund för avgiften är fartygets största längd (loa). Avgiften beräknas per anlöp enligt tabell
under punkt 2 utgående från fartygets största längd. För segelfartyg används skrovlängden utan
bogspröt.
1.2. Avgiften berättigar till 14 dagars oavbruten vistelse inom hamnområdet på av MHAB anvisad plats.
1.3. Hamnavgift uppbärs inte av fartyg
‐ som anlöper nödhamn
‐ som anlöper hamnen enbart för att ilandsätta sjuk person
‐ som passerar hamnområdet på väg till andra anläggningar som inte tillhör staden
1.4. För att ett fartygs trafik skall anses regelbunden skall den följa kungjord och hamnen delgiven
turlista.
Avbrott på grund av force majeure, årsöversyn, byte eller försäljning av fartyg bryter inte fartygets
regelbundna trafik.
Mariehamns Hamn Ab kan om tillräckliga skäl finns besluta att inte godkänna avbrott
från regelbunden trafik.
2. Lastfartyg
2.1.
För lastfartyg
Längd:
0 ‐ 30 meter
> 30 ‐ 60 meter
> 60 ‐ 100 meter
>100 ‐ 150 meter
>150 ‐ 200 meter
> 200 meter

2.2.
Lastfartyg i regelbunden trafik
30 första anlöp
Längd:
0 ‐ 30 meter
> 30 ‐ 60 meter
> 60 ‐ 100 meter
>100 ‐ 150 meter
>150 ‐ 200 meter

2019

92,00
183,95
459,84
919,67
1 839,27
2 758,94

2019

92,00
183,95
459,84
919,67
1 839,27
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> 200 meter

2 758,94

Anlöp utöver 30
Längd:
0 ‐ 30 meter
> 30 ‐ 60 meter
> 60 ‐ 100 meter
>100 ‐ 150 meter
>150 ‐ 200 meter
> 200 meter

68,98
137,95
344,87
459,84
1 034,60
1 839,27

3. Bogserbåtar, pråmar och andra liknande fartyg
2019
Uppbärs avgifter enligt följande maximilängder
Längd under 20 meter
Längd 20 ‐ 30 meter
Längd över 30 meter
Som uppläggningsavgift för varje påbörjad period om 14 dagar betalas
Längd under 20 meter
Längd 20 ‐ 30 meter
Längd över 30 meter

74,33
136,27
161,07

49,55
74,33
99,14

4. Övriga fartyg
2019
För fartyg som utan att mottaga eller avlämna passagerare eller last
besöker hamnområdet för order eller byte av besättning uppbärs
avgift enligt följande
Längd:
0 ‐ 30 meter
> 30 ‐ 60 meter
> 60 ‐ 100 meter
>100 ‐ 150 meter
>150 ‐ 200 meter
> 200 meter

68,98
137,95
275,90
459,84
689,75
1 149,56

5. Upplagda fartyg
2019
Per varje påbörjad period o 14 dagar
För fartyg som anländer till hamnen för uppläggning
Längd:
0 ‐ 60 meter
> 60 ‐ 100 meter
> 100 ‐ 140 meter
>140 ‐ 200 meter
>200 meter

123,89
247,78
804,69
2 299,11
3 448,67
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Fartyg anses vara upplagt då besättningens antal understiger det antal
som erfordras för fartyg i trafik

6. Taxa för hamnplats i Korrvik
2019
Uppbärs avgifter för varje påbörjad period om 14 dagar
Fartygens maximilängder på insida av yttre pir
Längd under 20 meter
Längd 20 ‐ 30 meter
Längd över 30 meter

97,87
149,38
190,59

Fartygens maximilängder på utsida av yttre pir
Längd under 20 meter
Längd 20 ‐ 30 meter
Längd över 30 meter

56,66
108,17
149,38

7. Övriga villkor
7.1. Priserna är angivna exklusive MVS.
7.2. Vid debitering för inrikestrafik tillkommer MVS.
7.3. Förseningsränta uppbärs enligt 8,5 % p.a.
7.4. Fakturabetalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum.
7.5. I de fall MHAB så bedömer kan avgift inkrävas i förskott.

Denna taxa är godkänd av MHAB:s styrelse den 22 november 2018

