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Denna prislista gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare. Angivna priser gäller på ordinarie
arbetstid vardagar kl. 07.00‐16.00. Taxorna baseras på upprättade avtal med arbetsparten samt
gällande statliga avgifter.
Då ett fartyg första gången anlöper Mälarhamnar, eller om fartyget blivit ombyggt sedan senaste
anlöpet, ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud.
MHAB fritager sig från varje ansvar och/eller ersättningsskyldighet för skada eller kostnad som
uppstår till följd av strejk, blockad, lockout, väder eller andra hinder utanför bolagets kontroll.
Alla uppdrag utförs enligt Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989.
Vid hantering då ”Bill of lading” är av betydelse, är Mälarhamnars kunder skyldiga att skicka in detta.
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Tidlöner & Arbetstider
Personal – ordinarie arbetstid
Arbetshjälp
Arbetshjälp förman

2019
698 SEK
754 SEK

Arbetshjälp ‐ övertidskostnader
Måndag – fredag kl.16.00‐19.00
Måndag – fredag kl.19.00‐07.00
Lördag kl.07.00‐14.00
Lördag kl.14.00‐16.00
Lördag kl.16.00‐20.00
Lördag kl.20.00‐24.00
Söndag kl.07.00‐16.00
Söndag kl.16.00‐20.00
Söndag kl.20.00‐24.00
Helgdag kl.07.00‐16.00

Tillägg
100%
150%
100%
150%
200%
250%
150%
200%
250%
200%

2019
698 SEK
1047 SEK
698 SEK
1047 SEK
1396 SEK
1745 SEK
1047 SEK
1396 SEK
1745 SEK
1396 SEK

Arbetshjälp förman ‐
övertidskostnader
Måndag – fredag kl.16.00‐19.00
Måndag – fredag kl.19.00‐07.00
Lördag kl.07.00‐14.00
Lördag kl.14.00‐16.00
Lördag kl.16.00‐20.00
Lördag kl.20.00‐24.00
Söndag kl.07.00‐16.00
Söndag kl.16.00‐20.00
Söndag kl.20.00‐24.00
Helgdag kl.07.00‐16.00

Tillägg

2019

100%
150%
100%
150%
200%
250%
150%
200%
250%
200%

754 SEK
1131 SEK
754 SEK
1131 SEK
1508 SEK
1885 SEK
1131 SEK
1508 SEK
1885 SEK
1396 SEK

Lördag kl.07.00‐24.00
Minsta debiterad tid är 5 timmar och maxtid 8 timmar.
Beställd tid är lika med betald tid.
Söndag kl.07.00‐24.00
Minsta debiterad tid är 6 timmar och maxtid 8 timmar.
Beställd tid är lika med betald tid.
Helgdag kl.07.00‐24.00
Minsta debiterad tid är 8 timmar och maxtid 8 timmar.
Beställd tid är lika med betald tid.
Samtliga priser för maskiner är timpris och inkluderar maskinförare
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Maskin
Bobcat
Eltruck
5‐tons truckar
Lastmaskiner 4400‐L120
Lastmaskin 220
Stortruck
Terminaltruck + vagn
Vagnshyra (SEK per påbörjat dygn) ej maskinförare
Sopmaskin

2019
2093 SEK
1272 SEK
1530 SEK
1598 SEK
1789 SEK
2172 SEK
2037 SEK
203 SEK
1846 SEK

Vid utebliven återlämning av skyddsutrustning
debiteras följande;
Hjälm
Väst
Blixtljus till fordonstak
Flyktmask

2019
200 SEK
200 SEK
1000 SEK
300 SEK

Fartygshamnavgift inkl. Port Security Fee (se villkor bilaga 1)
Fartygshamnavgift (SEK/bruttoton)
Per enhet av fartygets bruttodräktighet
Rabatt: Nox <12g/kwh
Rabatt: Nox <6g/kwh

Stadskaj SEK/ton
5,73
‐0,10
‐0,30

Industrikaj SEK/ton
5,42
‐0,10
‐0,30

Varuhamnsavgift
Bitumen
Bensin
HVO
Diesel
RME
Etanol
Övrig eldningsolja
Övriga kemikalier

SEK/ton
19,67
27,86
20,40
20,40
20,40
25,50
Offert
Offert

Upplags‐ & magasinshyror
Asfalterade
Ej asfalterade
Magasin styckegods
Magasin bulk

Kr/kvm/månad
Offert
Offert
Offert
Offert
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Vägning
Vägning alla typer (full + tom + administration)
Enkel vägning (tom eller full exkl administration)

Vägning/st
320 SEK
64 SEK

Bogsering & Isbrytning (se villkor bilaga 2)
Bogsering
Isbrytning

Pris/st
Se bilaga 2
Se bilaga 2

Dricksvatten & avfall
SEK
Grundavgift
600
Vatten SEK/kbm
60
Förseningsavgift vatten beställd senare än 24h*
1000
Sludge och oljeförorenat vatten SEK/kbm
Ingår i fartygshamnavgift
Fartygsgenererat avfall**
Ingår i fartygshamnavgift
*Vatten ska beställas i samband med fartygsanmälan, senast 24h innan förväntad leverans
**Exempelvis toalettavfall, spillolja från fartygs maskinrum, oljelastrester och oljeförorenad
spolvätska.

Depåavgifter
Hyror tomcontainers
Tomdepåhyra
Fria dagar i depå (arbetsdagar och inkluderar ankomstdagen)

SEK/TEU/dygn
7,20
5

Service tomdepå
Lyft av container från trailer till depå
Lyft av container från depå till trailer
Flänsning för bestämd enhet (per enhet)
Borttagning av dekal på container
Lättare ursopning av container

SEK/TEU
250
250
250
126
353

Service lastad container
Containerlyft utanför avtal
Inkopplingsavgift el
Elförbrukningsavgift
Specialplacering på avskild plats av enheter innehållande farligt gods.

SEK/TEU
350
281
350
141
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Bilaga 1 ‐ Villkor fartygshamnavgift
Mä larhamnar AB, 2019
Miljörabatter
Fartyg eller rederi som kan visa att den genom ett effektivt och miljövänligt sätt minskar mängden
avfall ombord kan skriva särskilt avtal med Mälarhamnar AB, varvid rabatt kan lämnas på den avgift
som är relaterad till avfallets art. Rabatten eller system för avfallsminimering får inte strida mot
internationella eller svenska regelverk. Exempel på åtgärder, installation av modern
reningsanläggning för länsvatten, kemikalier rensas bort som försvårar länsvattensepareringen,
användande av renare bränslen o s v.
Fartyg som fullständigt levererat sin sludge i föregående hamn i Europa och som kan styrka detta
genom uppvisande av mottagningsbevis erhåller 0,05 kr/GT rabatt på grundavgiften.

Extra avgiftsuttag
En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Mälarhamnar AB åsamkas enligt följande:
1. Om ”Anmälan av avlämning av avfall från fartyg” inte gjorts i tid enligt svensk lag
Sjöfartsverkets föreskrifter.
2. Om hamnen inte får meddelande om innehållet av främmande substanser, lösningsmedel
eller detergenter i sludge, eller om fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall
inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämningen inte sker på
anvisade platser.
3. Om avlämning inte sker på avtalad tid.
4. Om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämnande av sludge.
5. Om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 kbm/tim.
6. Om behov av vatten men avisering ej inkommit debiteras en grundavgift om 1000 SEK +
timlön för varje påbörjad timme för ”arbetshjälp” enligt prislistan.

Undantag
Efter avtal med avfallsmottagare.
Följande gäller vid Nordkalk‐ och Cementakajen i Köping:
Fartyg eller rederi som själv ombesörjer bortskaffning av sludge och annat avfall på egen bekostnad
erlägger ingen avgift. Tillstånd för detta erfordras från Sjöfartsverket.

Avfallsmottagare
Företag som omhändertar hamnens avfall är SUEZ Recycling AB.
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Bilaga 2 ‐ Taxa och villkor fö r
Mä larhamnar AB:s bogserbå tar 2019
A. INOM VÄSTERÅS OCH KÖPINGS HAMNOMRÅDEN
1. Inbogsering, utbogsering eller förhalning
a) Kronor per enhet brutto 3,15
b) Vid bogsering av fartyg som ej använder sitt propellermaskineri, debiteras ett tillägg av 20% på
ovanstående avgifter.
c) För fartyg som förhalar mellan Västerås hamns östra och västra hamndelar och därvid använder sig
av bogserbåt för såväl ut som inbogsering, erlägges avgift endast för en bogsering jämte ett tillägg av
40% .Östra hamndelen omfattas av Östra Kajen, Silokajen och Lillåkajen, Västra hamndelen av
Oljekajen, Djuphamnen.
2. Övertidstillägg
a) För arbete, som utförts under icke ordinarie arbetstid på vardagar erlägges utöver avgift enligt
ovan, 3106 kr per påbörjad timme (3 man) räknat från den tidpunkt då bogserbåten lämnar sin
förtöjningsplats, tills den återkommit efter slutfört uppdrag. Extra besättningsman på övertid
vardagar 1030 kr per man och timme. För extraarbete på lördagar och söndagar samt helgdagar, se
vår ordinarie prislista bemanning.
b) För övertidsarbete debiteras övertidstillägg för minst 3 timmar.
3. Väntetid
För väntetid i samband med fartygs avgång eller ankomst, första halvtimmen undantagen, debiteras
1890 kr per påbörjad timme. För väntetid på icke ordinarie arbetstid tillkommer dessutom
övertidstillägg enligt mom 2.
B. UTANFÖR VÄSTERÅS OCH KÖPINGS HAMNOMRÅDEN.
1. Isbrytning och bogsering
Vid isbrytning och bogsering debiteras avgifter enligt nedan. Under gång 6504 kr/timme.
a) Vid erforderlig utökning av besättningen erlägges ytterligare 1030 kr per extra man per timme.
b) Vid arbete på övertid tillkommer avgift enligt A/2 jämte ersättning för ev. utökning av personal.
2. Övriga arbeten
För övriga arbeten träffas uppgörelse från fall till fall
C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
1. Beställning
Bogserbåt beställes hos respektive hamnkontor under ordinarie arbetstid och minst 3 timmar före
respektive uppdrags utförande.
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2. Bogsermaterial
Det fartyg, som bogseras, tillhandahåller bogsertrossar.
3. Ansvarsförhållanden
Alla arbeten utförs enligt Scandinavian Tugowners´Associations standardvillkor.
Definitioner
Med beställaren avses i dessa villkor den som har givit uppdraget eller på vars vägnar uppdraget är
givet. Med skada avses i dessa villkor ekonomisk förlust av varje slag innefattande jämväl totalförlust,
skada, förlust av inkomster och utgifter, häri inräknat förlust av och skada på last i det bogserade
fartyget.
Bolagets ansvar gentemot beställaren.
Bolaget ansvara icke för skada som åsamkas beställaren i förbindelse med uppdraget med mindre
skadan är en följd av fel eller försummelse av bolagets ledning. Dock svarar bolaget icke för fel eller
försummelse begången av person i bolagets ledning i egenskap av befälhavare på bogserbåt eller
medlem av dess besättning. Beställaren kan icke i något fall fordra ersättning av
bogserbåtsbefälhavare eller medlem av dess besättning eller lots eller någon annan som är i tjänst
hos bolaget. Bolagets ansvar skall icke i något fall överstiga 100.000:‐ kr.
Beställarens ansvar gentemot bolaget.
Beställaren skall ersätta all skada som åsamkas bolaget i förbindelse med uppdraget med mindre han
bevisar att varken han själv eller någon för vilken han svara genom fel eller försummelse helt eller
delvis förorsakat skadan.
Hålles bolaget i förbindelse med uppdraget ansvarigt för skada som åsamkas tredjeman, skall
beställaren hålla bolaget skadelöst med mindre skadan har uppstått under sådana omständigheter,
att bolaget skulle ha varit ansvarigt gentemot beställaren om skadan drabbat denna.
Mälarhamnar AB´s bogserbåtar
 B/B ”ATHOS” 926 kw 1 ö a 28,0 m, bredd 8,02 m, djupg 4,20 m.
 B/B ”BORE” 926 kw l ö a 27,3 m, bredd 8,30 m, djupg.4,00 m.

