YSTAD HAMN LOGISTIK
AB
PRISLISTA 2021

Giltig fr.o.m. 2021-04-01

Fartygshamnavgift
Varje gång ett fartyg om minst 50 tons bruttotonnage (GT), enligt internationellt mätbrev,
ankommer hamnen erläggs per bruttoton:
Typ av fartyg
Fartyg i linjetrafik exklusive HSC-fartyg
Annat fartyg exklusive HSC-fartyg
HSC-fartyg

Pris i sek
3,30
4,67
5,49

Fartyg som kvarligger i hamn utöver 3 kalenderdygn debiteras för varje därefter påbörjat
dygn en särskild liggetidsavgift beräknad per meter av fartygets största längd, längd överallt
(LOA):
Typ av fartyg
Annat fartyg exklusive HSC-fartyg

Pris i sek
15,00

För fartyg ägda av staten dess institutioner och verk som inte forslar gods eller passagerare,
samt ej används i kommersiellt syfte, utgår ingen fartygshamnavgift i samband med tillfälliga
besök. I det fall angivna kriterier inte är uppfyllda erläggs fartygshamnavgift enligt tarifferna
ovan.
Fiskefartyg erlägger avgift enligt nedan. I händelse av att fartyget landar fisk tillkommer
lossningsavgift.
Typ av fartyg
Fiskefartyg, per anlöp
Landning av fisk, per anlöp

Pris i sek
610,00
610,00

Hamnen är inte avsedd för andra fartyg än nyttotrafik, varför alla andra båtar hänvisas till
Ystads Marina. Efter särskilt tillstånd av hamnen kan segelskutor samt historiska fartyg
angöra Ystad Hamn. Anmälan och betalning skall ske i förskott.
Typ av fartyg
Segelskutor, historiska fartyg samt skolfartyg

Pris i sek
820,00
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Varuhamnsavgift – konventionell sjöfart
Varuhamnsavgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas från
eller till fartyg eller pråm. Avgiften utgår efter varans bruttovikt per ton:
Typ av vara
Spannmål samt finmalet mjöl av spannmål
Olivkärnor
Salt, svavel, gipssten och cement
Stenkol, koks och briketter
Gödselmedel
Virke
Träflis/pellets
Styckegods
Sand, grus och makadam
Sten
För övrig vara som ej är specificerad ovan lämnas offert.

Pris i sek / ton
10,44
9,45
8,53
12,89
14,23
10,80
7,75
20,32
8,27
10,23

Varuhamnsavgift – färjetrafik
För sjötransporterad enhet erläggs:
Typ av vara
Vara på bil, släpvagn eller dylikt - per ton
Järnvägsvagn inklusive last - per styck
Lastbilar och bussar - per styck
Trailers och övriga släpfordon, ej särskilt nämnda - per styck
Containers lastade eller tomma - per styck
Personbilar - per styck
Husvagnar, husbilar, mc samt släpfordon till personbil - per styck
Cyklar - per styck
Passagerare, på eller avstigande - per styck

Pris i sek
12,23
122,00
14,80
14,80
63,76
3,14
3,03
2,13
3,14

Om godset klassificeras som Farligt Gods utgår en förhöjd avgift om 20 procent på ordinarie
taxa.
För trafiksamordning:
Enhet
Personbil - per styck
Lastbilar och bussar - per styck
Cyklar och motorcyklar - per styck
Övrig service – färjetrafik
Hantering av trailer iland och ombord per drag
Hantering av förarlösa fordon iland och ombord per st.

Pris i sek
18,18
33,97
6,07

331,32
171,00
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Hamnskyddsavgift (ISPS-code Port security fee)
Hamnskyddsavgift skall betalas för alla passagerare, fordon och varor som sjöledes lossas,
lastas, transiteras, transporteras eller på annat vis sjö- eller landsätts innanför ISPS-områdets
gränser.
Typ av enhet

Pris i sek

Lastbil/trailer/ buss - per enhet
Järnvägsvagn - per enhet
Personbil - per enhet
Passagerare - per enhet
Bulk - per enhet
Fartyg som inte medför gods eller passagerare - per meter
Kryssningsfartyg

3,55
3,55
2,35
0,54
5,25 % av varuhamnsavg.
10,67
Se separat prislista

Hamnserviceavgifter
Taxa för trossföring vid ankomst respektive avgång. För trossföring i samband med ankomst
respektive avgång erläggs en avgift baserad på fartygets dödvikt (DW) samt tidpunkt på
dygnet:
Fartygets dödvikt (DW)
< 4 999 ton
> 5 000 ton
Väntetid per person

Pris ord. tid

Pris övr. tid

3,3 x timp
4,8 x timp
2,5 x timp

7,7 x timp
15,2 x timp
3,8 x timp

Vid förhalning erläggs avgift såsom för ankomst och avgång. Förhalas fartyget längs med
samma kaj utgår enkel avgift.
Inkoppling av färskvatten under ordinarie arbetstid samt kostnad per kubikmeter:
Typ av tjänst

Pris i sek

Dricksvatten per kubikmeter
Inkopplingsavgift per inkopplingstillfälle

47,00
1 x timp

Inkoppling av elkabel under ordinarie arbetstid samt leverans av elektricitet:
Typ av tjänst

Pris i sek

Elström debiteras per påbörjat dygn
Uttag vid 10 ampere, 220 volt
Uttag vid 16 ampere, 380 volt
Uttag vid 35 ampere, 380 volt
Uttag vid 63 ampere, 380 volt

300
300
435
784
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Mottagning av fartygsgenererat avfall:
För samtliga fartyg som anlöper Ystads hamn, för vilka det inte utfärdats undantag av relevant
myndighet, utgår en generell avgift (no special fee) per anlöp för möjligheten att lämna
fartygsgenererat avfall:
Typ av tjänst
Mottagning av fartygsrelaterat avfall, minimiavgift
Därutöver utgår en avgift per GT om:
För fartyg i linjetrafik

Pris i sek
560,00
0,25
Enligt avtal

Hyra av tillfällig upplagsplats inom hamnområdet per kvm och påbörjad vecka:
Typ av upplagsplats

Pris i sek

Vid kajsida inkl. färjeterminalsområde, per påbörjad vecka 1 - 2
4,57
Vid kajsida inkl. färjeterminalsområde, per påbörjad vecka 3 8,64
Bortom kajsida inom hamnområdet, per påbörjad
4,57
Trailerdragning
320,00
Uppställningsplats trailer, per dygn
206,00
Utan avgift de 48 första timmarna, dock endast vid avg/ank trailer till färjorna
Arbetsmaskiner, båtar, kran och tidlönearbete
Arbetsmaskin inklusive förare per påbörjad timme under ordinarie arbetstid:
Typ av arbetsmaskin
Motviktstruck 5,5 ton – per tim
Hjullastare Allrad
Boom lift
Hjullastare stor – per tim
Hjullastare med sopaggregat
Sopmaskin
Terminaltraktor inklusive mafivagn

Pris i sek
751,00
721,00
614,00
923,00
1 127,00
1 164,00
1 025,00

Typ av arbetsbåt (inkl. två man)

Pris i sek

Arbetsbåt Hurtig II
Arbetsbåt Lilla Björn

2 360,00
1 344,00

Krankostnad under ordinarie arbetstid:
Typ av maskin
Minimiavgift för kran per timme
Kol per ton
Koks per ton
Flis per kbm

Pris i sek
2 752,00
11,56
12,03
5,49
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----------------------------------------------------------------Ombord- samt landarbete exkl. kranavgift & hamnvaruavgift
Koks per ton
31,20
Kol per ton
30,48
Timdebitering av tidlönearbete per person:
Typ av tidlönearbete
Ordinarie arbetstid
Tilläggsdebiteringar:
Beställd övertid måndag – fredag i direkt anslutning
till ordinarie arbetstid – minimum en timme
Beställd övertid måndag – fredag ej i direkt anslutning
till ordinarie arbetstid, minimum tre timmar
Beställd övertid lördagar och söndagar, minimum
fyra timmar
Beställd övertid helgdagar, minimum fyra timmar

Pris i sek per timme
480,00

480,00
480,00
721,00
962,00

Lagringstjänster
Ystad Hamn logistik AB förfogar ej över egna lagerutrymmen men hjälper till att förmedla
tjänsten.
Bogserbåtstjänster
Ystad Hamn Logistik AB förfogar ej över egen bogserbåt men hjälper till att förmedla
tjänsten.
Gemensamma bestämmelser
1. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt hamnförordning i Ystads hamn skall
tillämpas.
2. Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 är tillämpliga för varje offert och uppdrag.
3. Dygn räknas från 00.00 – 24.00.
4. Speciella avtal kan slutas om fartygsanlöp eller godsmängder är kontinuerliga över en
längre tidsperiod och av avsevärd omfattning.
5. I det fall inget annat överenskommits skall betalning erläggas senast 30 dagar efter
fakturadatum. Tillkommande ränte- och inkassokostnader i samband med utebliven
betalning faller i sin helhet på kunden. Dröjsmålsränta debiteras med 8 % utöver gällande
referensränta.
6. Ystad Hamn Logistik AB fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet, och från
skyldighet att erlägga skadestånd samt kompensera för stilleståndskostnader,
merkostnader och demurrage, om bolagets åtagande inte alls eller endast till onormalt hög
kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse,
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blockad, eldsvåda, explosion, tekniska problem, begränsningar i infrastrukturen eller
ingrepp av offentlig myndighet som bolaget inte råder över och inte heller kunnat förutse.
7. Om inget annat framgår av specialklausuler i denna prislista är minsta belopp per faktura
SEK 300.
8. Uppdrag utförs efter skriftlig uppdragsbekräftelse.
9. Beställda tjänster som senare avbokas faktureras beställaren.
Särskilda bestämmelser
Hamnbassäng och kajer:
1. Fartyg insatt på hamnen i färjetrafik enligt Sveriges Hamnars definition erlägger
hamnavgift enligt överenskommelse.
2. För i hamnen stationerade fartyg kan avtal slutas om liggetidsavgift och hamnservice.
3. Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser skall tillämpas i fråga
om hamnavgifter så gäller dessa.
4. Rederiet är skyldigt att erlägga hamnavgifter enligt fastställd taxa oavsett om kaj eller
annan anordning i hamnen nyttjas.
5. Om fartyg skall anlöpa Ystads hamn skall fartygets befälhavare, redare eller ombud
anmäla detta till Ystad Hamn Logistik AB genom skriftlig förhandsanmälan.
Förhandsanmälan skall upprättas så snart som möjligt dock senast 24 timmar före
fartygets ankomst.
6. Fartyg som anlöper hamnen för till exempel besättningsbyte, hårt väder eller liknande upp
till 6 timmar erlägger per bruttoton (GT) 25 % av ordinarie taxa. Liggetid över 6 timmar
debiteras enligt ordinarie taxa.
7. Kostnadsersättning eller nedsättning i avgifterna på grund av förhalningar medges ej.
8. För liggetid över 7 dygn skall särskilt tillstånd erhållas.
9. Förtöjningsförbud på Västra kajen samtliga dagar mellan 18.30 – 21.00.
Förtöjningsförbud förekommer frekvent även på Revhuskajen under vissa delar av dygnet
och kan även förekomma på andra kajavsnitt. Kontakta Ystad Hamn Logistik AB för
närmare information. I händelse av förtöjningsförbud skall all lastning och lossning
avbrytas och fartyget förhalas.
Tidlönearbete:
Med ordinarie arbetstid avses helgfri måndag – fredag:
kl. 07.00 – 09.00.
kl. 09.30 – 12.00.
kl. 12.30 – 14.30
kl. 14.45 – 16.00
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All annan tid räknas som övertid.
Som helgdagar definieras följande dagar och aftnar:
Nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj,
Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, midsommarafton,
midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.
Övertidsarbete är frivilligt innebärande att möjligheten att utföra övertidsarbete vid förfrågan
begränsas av personalens frivilliga åtagande. Garantier för att arbete kan utföras på övertid
föreligger således ej.
Övertid skall begäras och godkännas skiftligt. För övertid i direkt anslutning till ordinarie
arbetstid skall begäran ankommit arbetsledningen senast kl. 11.30 den dag kunden önskar få
övertidsarbetet utfört. För övriga tider skall begäran ha ankommit arbetsledningen senast kl.
11.30 närmast föregående helgfria måndag – fredag.
I det fall tidlönearbete begärts samt accepteras och därefter, oberoende av anledning,
avbeställts debiteras kunden för tidlönearbete samt eventuella tilläggsdebiteringar för
garantitiden. Minimum debiteras en timme per person.
I de fall övertidsarbete medför att övertidsarbetande personal, med hänvisning till gällande
arbetstidslagstiftning, tvingas förskjuta starten på nästkommande arbetsdag, och därmed ta
kompledigt, debiteras även denna tid enligt taxan för tidlönearbete.
Väntetider debiteras enligt denna taxa för tidlönearbete. Väntetid utgår från den tidpunkt
arbetet enligt avtal skulle ha påbörjats fram tills det att arbetet påbörjas eller garantitiden gått
ut. Minimum debiteras en timme per person.
Arbetsmaskiner:
För arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid tilläggsdebiteras övertidsersättning enligt
gällande taxa för tidlönearbete för föraren. Minimum debiteras en timme per fordon.
Debiterbar tid räknas från den tidpunkt maskinen lämnat hamnområdet tills den tidpunkt den
återkommit. Väntetid och avbeställda tjänster debiteras enligt principerna för timdebitering av
tidlönearbete.
Maskiner och fordon hyrs inte ut utan förare.
Kostnad för deponi ingår inte i ovan angivna priser.

Hamnens kran:
Ystad Hamn Logistik AB disponerar en kran av modell Fantuzzi HMC 65.
Beställare som önskar utnyttja hamnens kran skall senast kl. 13.00 en arbetsdag före
nyttjandet meddela Ystad Hamn Logistik AB godsets vikt, beskaffenhet, kranarbetets art samt
beräknad tidsåtgång.
Kranarbete ordinarie arbetstid: Krantjänsten skall skriftligen beställas senast 13.00 en
arbetsdag före krantjänstens utförande.
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Kranarbete övertid i omedelbar anslutning till ordinarie arbetstid: Krantjänsten skall
skriftligen beställas senast kl. 12.00 samma arbetsdag.
Kranarbete övertid ej i anslutning till ordinarie arbetstid: Krantjänsten skall skriftligen
beställas senast kl. 15.00 andra arbetsdagen före krantjänstens utförande.
För arbete utanför ordinarie arbetstid tilläggsdebiteras övertidsersättning enligt gällande taxa
för tidlönearbete.
Tages kranen ej i bruk inom två timmar efter den beställda tiden upphör beställarens rätt att
använda kranen. Avbeställd eller ej utnyttjad tjänst debiteras beställaren enligt principerna för
timdebitering av tidlönearbete.
Bolaget tillhandahåller kranskötare, gripskopor och krankrokar. Övrig för kranens användning
erforderlig personal eller material anskaffar Ystad Hamn Logistik AB på beställarens
bekostnad.
Beställaren är skyldig att ersätta skada som vid kranens användande för beställarens räkning
kan åsamkas person, gods eller material såvida inte skadan bevisligen uppkommit genom
kranskötarens vårdslöshet.
Ystad Hamn Logistik AB ansvarar ej för kostnad eller skada som åsamkas beställaren eller
tredjeman därigenom att hamnens kran ej kan ställas till förfogande eller eljest ej kan
användas.
Om krankapaciteten väsentligen understiger det normala på grund av hantering av skadad,
förskjuten eller dåligt stuvad last eller på grund av dåliga mottagnings- eller
leveransförhållanden debiteras timavgift för kran och personal.
All väntetid debiteras.
Inkoppling av färskvatten och elektricitet:
Vid inkoppling utanför ordinarie arbetstid tilläggsdebiteras övertidsersättning enligt gällande
taxa för tidlönearbete för inkopplingspersonalen. Väntetid och avbeställda tjänster debiteras
enligt principerna för timdebitering av tidlönearbete.

Hamnskyddsavgift (ISPS-code Port security fee):
Debitering av hamnskyddsavgiften sker i samband med fakturering av varuhamnsavgiften.
Hamnskyddsavgiften debiteras varuägaren, dennes ombud, agent eller speditör såvida inget
annat överenskommits. Fartygets kapten eller agent skall skriftligen lämna erforderliga
upplysningar om fartyget, dess last eller passagerare enligt hamnens anvisningar.
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Användande av utrustning ej tillhandahållen av Ystad Hamn Logistik AB
Vid lastning eller lossnig på eller över kaj med egen utrustning, såsom kran, truck, lastmaskin
eller dylik utrustning ej tillhandahållen av Ystad Hamn Logistik AB, skall operatören anmäla
utrustningen för skriftligt godkännande hos Ystad Hamn Logistik AB. Vid användande av
egen utrustning debiteras operatören hyra för utnyttjat kajavsnitt samt kostnad för kajvakt.
Vid användande av egen lastnings- eller lossningsutrustning inom hamnområdet skall alltid
såväl för- som efterbesiktning av nyttjat område genomföras. Gemensam besiktning
genomförs under ordinarie arbetstid. Åverkan och/eller skador som konstateras vid
efterbesiktning skall omgående ersättas av operatören. I det fall skadan medför kostnader för
tredjeman skall även dessa ersättas av operatören.
Operatören skall omedelbart efter utfört arbete, samt på egen bekostnad, städa använt område.
Om så ej sker genomför Ystad Hamn Logistik AB städning på operatörens bekostnad.
Godston
Med godston avses 1 000 kg.
Evalveringstal
Rundvirke, fast mått
Sågade trävaror, fast mått import
Sågade trävaror, fast mått export
Flis, stjälpt mått
Bark och torv, stjälpt mått
Massaved

850 kg per kbm.
700 kg per kbm.
550 kg per kbm.
370 kg per kbm.
337 kg per kbm.
450 kg per kbm.

Fartygsgenererat avfall
Fast avfall till container, maskinrumsavfall (sludge) samt oljeförorenat vatten (länsvatten)
mottages under följande förutsättningar.
•
•

•
•
•
•

Avfallet skall härröra från fartyg som ligger i Ystads Hamn och skall ha genererats
under resa från närmast föregående hamn.
Beställning av hämtning skall göras minst 24 timmar innan hämtningen önskas utförd.
Beställningen lämnas hos Ystad Hamn Logistik AB vardagar 08.00 – 16.00 och skall
innehålla uppgifter om kvantitet, huruvida avfallet är pumpbart eller ej samt vilken
koppling som erfordras. Företrädesvis skall internationell koppling med uttag på däck
finnas.
Hämtning av avfall utföres normalt måndag till fredag 07.00 – 16.00.
Vid hämtning med slamsugningsbil är bilens väntetid inklusive tid för slanganslutning
maximerad till 15 minuter.
Fartyget skall kunna pumpa avfallet till slamsugningsbil med egen pump och med en
hastighet ej understigande 7 kbm per timme.
Ombord på fartyget skall finnas ansvarig person som mottager och kopplar slangen
samt övervakar pumpningen.
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•
•
•

•

Slamsugningsbilens förare skall under arbetets gång hålla bil och slang under ständig
uppsikt till förekommande av oljespill på kaj.
Då avfall lämnas i fat skall dessa genom fartygets försorg uppställas på plats anvisad
av Ystad Hamn Logistik AB. Fat skall vara felfria och tätslutande.
Avfallsdeklaration, undertecknad av fartygets befälhavare, skall medfölja avfallet till
det mottagande företaget. Vid hämtning med bil vid fartygssidan lämnas deklarationen
till bilens förare. Vid uppställning av fat på kaj skall faten vara varaktigt och entydigt
märkta med innehåll och fartygets namn.
Avfallet får ej ha en flampunkt understigande 60 grader Celsius.

Upplagringstillstånd
All upplagring inom hamnområdet skall skriftligen godkännas av Ystad Hamn Logistik AB.
Ystad Hamn Logistik AB äger med en månads varsel rätt att, utan ekonomisk kompensation,
säga upp all lagring inom hamnområdet. I de fall bortforsling ej sker inom angiven tid äger
Ystad Hamn Logistik AB rätt att på hyresgästens bekostnad forsla bort godset.
Miljörabatter
Fartyg som erlägger ordinarie fartygshamnavgift enligt denna taxa och som uppfyller
miljökrav enligt överenskommelsen från april 1996 mellan Sveriges Hamn- och
Stuveriförbund, Sjöfartsverket och Sveriges Redarförening avseende reducerade
kväveoxidhalter (NOx) för HM och HJM erhåller en miljörabatt på fartygsavgiften med 20%
på ordinarie fartygshamnavgift enligt denna prislista. Miljöcertifikat eller intyg utfärdat av
Sjöfartsverket skall uppvisas vid ankomsten till Ystads hamn.
Fartyg som anslutes för leverans av högspänningslandström (HVSC) under minst 80% av
hamnliggetiden erhåller 40% rabatt på ordinarie fartygshamnavgift enligt denna prislista.
Fartyg som drives med LNG för HM och HJM och använder detta bränsle under hela
hamnuppehållet i Ystad erhåller 40% rabatt på ordinarie fartygshamnavgift enligt denna
prislista.
Kontaktuppgifter
Adress
Ystad Hamn Logistik AB
Bornholmsgatan 6
271 39 Ystad

Telefon
Tele: 0411 - 180 80
Fax: 0411 - 749 50

Hemsida/e-post
www.port.ystad.se
port@ystad.se
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