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1.

Introduktion
Denna prislista gäller från och med 1 januari 2020 och tillsvidare. Taxorna baseras på upprättade
avtal med arbetsparten samt gällande statliga avgifter.
Avgiften debiteras i SEK och fakturerat belopp ska vara Mälarhamnar tillhanda inom 30 dagar från
fakturadatum. Dröjsmålsränta faktureras enligt uppgift på fakturan om betalning inte är Mälarhamnar
AB tillhanda senast förfallodatum.
Första gången ett fartyg anlöper Mälarhamnar, eller om fartyget blivit ombyggt sedan senaste anlöpet,
ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud.
MHAB fritar sig från varje ansvar och 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 dokumentation avseende lasten är av betydelse ska detta delges Mälarhamnar AB.
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2.

Fartygshamnavgift
Inkluderar Port Security Fee samt omhändertagande av sludge, oljeförorenat vatten och
fartygsgenererat avfall, se mer under 12. Dricksvatten och 13 Avfall
Fartygshamnavgift (SEK/bruttoton)
Per enhet av fartygets bruttodräktighet
Rabatt: Nox <12g/kwh
Rabatt: Nox <6g/kwh

3.

Stadskaj

Industrikaj

5,73

5,42

-0,10
-0,30

-0,10
-0,30

Varuhamnsavgift
SEK/ton
Bitumen

19,67

Bensin

27,86

HVO
Eldningsoljor
Diesel
RME
Urea
Mosspar

20,40

Etanol

25,50

Tallolja

22,30
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4.

Personal och maskiner
Rabatt på dessa priser kan ges via avtal till återkommande kunder.
Angivna priser gäller på ordinarie arbetstid, vardagar kl. 07.00-16.00.
Personal
Arbetshjälp
Arbetshjälp förman
Maskiner
Inkluderar maskinförare

4.1

SEK/ timme
698
754
SEK/timme

Bobcat

2 093

Eltruck

1 272

Truck 5-8 ton

1 530

Lastmaskiner L90-L120

1 598

Stortruck

2 172

Terminaltruck + vagn

2 503

Sopmaskin
Omhändertagning av uppsopat material tillkommer

1 846

Övertid
Debitering utgår efter den tid som beställs även om önskat arbetet blir klart före prognostiserad sluttid.
För övertid tillkommer:
Måndag – Fredag
16.00 - 19.00 100%
19.00 - 07.00 150%
Lördag
Minsta debiterad tid är 5 timmar och
maximal tid 8 timmar.
07.00 - 14.00 100%
14.00 - 16.00 150%
16.00 - 20.00 200%
20.00 - 24.00 250%

Söndag
Minsta debiterad tid är 6 timmar och maximal tid
8 timmar.
07.00 -16.00
150%
16.00 - 20.00 200%
20.00 - 24.00 250%
Helgdag
Minsta debiterad tid är 8 timmar och maxtid 8
timmar
07.00 - 16.00 200%
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5.

Utebliven återlämning av skyddsutrustning
Skyddsutrustning
Hjälm
Väst
Blixtljus till fordonstak
Flyktmask

6.

SEK/styck
200

1 000
300

Upplag och magasin
Debiteras vanligen i förskott. Offert erhålles efter förfrågan.

7.

Lastning och lossning
Avser fartyg, tåg eller bil och debiteras efter utfört arbete. Offert efter förfrågan. Gäller samtliga typer
av gods så som bulk, container och projektlaster.

8.

Vägning lastbil
SEK/vägning
Vägning (full + tom + administration)

320

Enkel vägning (tom eller full exkl administration)

64

Vägning med certifikat (certifierad vägning)

Offert
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9.

Depåavgifter container
Hyror tomcontainers

SEK/TEU/dygn

Tomdepåhyra

8

Fria dagar i depå
Arbetsdagar och inkluderar ankomstdagen

5

Service tomdepå

SEK/TEU

Lyft av container från trailer till depå

250

Lyft av container från depå till trailer

250

Flänsning
Pris per container

500

Borttagning av dekal på container

350

Lättare ursopning av container
Pris per container

350

Service lastad container

SEK/TEU

Containerlyft utanför avtal

350

Inkopplingsavgift el

250

Elförbrukningsavgift
Debiteras per dygn, från första dagen, inklusive kontroll

350

Förvaring av container frostfritt

Offert

10. Spåravgift järnväg
SEK/vagn
Inväxlad vagn

125

11. Tulldeklaration
Tulldeklaration utförs efter förfrågan och lämnad offert.
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12. Dricksvatten
SEK
Grundavgift

600

Vatten (SEK/kbm)

60

Vatten ska beställas i samband med fartygsanmälan, senast 24 timmar innan förväntad leverans. Om
behov av vatten inte aviserats debiteras en grundavgift om 1 000 SEK + timlön för varje påbörjad
timme för ”arbetshjälp” enligt 4. Personal och maskiner.

13. Avfall
Sludge, oljeförorenat vatten samt fartygsgenererat avfall ingår i fartygshamnavgiften.
Fartygsgenererat avfall som lämnas i Mälarhamnar skall källsorteras i följande fraktioner:






Spillolja från fartygs maskinrum (sludge och oljeförorenat slagvatten)
Oljelastrester och oljeförorenad spolvätska.
Kemikalielastrester och kemikalieförorenat spolvatten.
Övriga lastrester
Toalettavfall

Fast avfall källsorterat i följande fraktioner:





Farligt avfall (batterier, lysrör, färg, lösningsmedel med flera)
Elektronikskrot
Brännbart avfall (inkl. matavfall)
Övrigt avfall exempelvis wellpapp

Avlämnar fartyget skrubberavfall, debiteras den faktiska kostnaden baserat på mängd och innehåll.

13.1 Miljörabatter
Fartyg eller rederi som kan visa att de genom ett miljömässigt och lagmässigt riktigt vis riktigt minskar
mängden avfall kan få rabatt motsvarande den avgift som är förenad med den avgift som är realterad
till avfallets art. Rabatten fås genom att teckna särskilt avtal med Mälarhamnar AB.
Fartyg som fullständigt levererat sin sludge i föregående hamn i Europa och som kan styrka detta
genom uppvisande av mottagningsbevis erhåller en rabatt om 0,05 SEK per bruttoton.
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13.2 Extra avgiftsuttag
En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Mälarhamnar AB åsamkas enligt följande:
a) Om ”Anmälan av avlämning av avfall från fartyg” inte gjorts i tid enligt svensk lag
Sjöfartsverkets föreskrifter.
b) 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.
c) Om fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämnande av sludge.
d) Om pumpkapaciteten för sludge understiger 5 kbm/tim.
e) Avlämnar fartyget skrubberavfall, debiteras den faktiska kostnaden baserat på mängd och
innehåll.

13.3 Undantag
Undantag från vad som säg ovan kan göras efter avtal med avfallsmottagare. Avfallsmottagare är
SUEZ Recycling AB.
Vid Nordkalk- och Cementkajen i Köping erläggs ingen avgift om fartyg eller rederi själva ombesörjer
bortskaffning av sludge samt övrigt avfall. Tillstånd för detta erfordras från Sjöfartsverket.

14. Bogsering och isbrytare
Inom hamnområdet

SEK

För fartyg som inte använder sitt propellermaskineri debiteras ett tillägg om 20%
på totalbeloppet

Startavgift

3 000

Tonnageavgift (SEK/bruttoton)

3,50

Väntetid i samband med fartygs anlöp/avgång

5 000

Första halvtimmen undantagen
Debiteras per börjad timme

Övertidstillägg per besättningsman

1 036

Utanför ordinarie arbetstid, vardagar kl. 07.00-16.00
Minsta debiterad tid är 3 timmar.
Debiteras per påbörjad timme, räknat från den tidpunkt då bogserbåten lämnar
sin förtöjningsplats, tills den återkommit efter slutfört uppdrag
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Utanför hamnområdet

SEK/timme

För fartyg som inte använder sitt propellermaskineri debiteras ett tillägg om 20%
på totalbeloppet

Under gång

6 504

Debiteras per påbörjad timme

Extra besättningsman

1 036

Vardagar kl. 07.00-16.00
Debiteras per påbörjad timme, räknat från den tidpunkt då bogserbåten lämnar
sin förtöjningsplats, tills den återkommit efter slutfört uppdrag

Övertidstillägg per besättningsman

1 036

Utanför ordinarie arbetstid, vardagar kl. 07.00-16.00
Minsta debiterad tid är 3 timmar.
Debiteras per påbörjad timme, räknat från den tidpunkt då bogserbåten lämnar
sin förtöjningsplats, tills den återkommit efter slutfört uppdrag.

För övriga arbeten träffas uppgörelse från fall till fall.

14.1 Beställning och avbeställning
Bogserbåt beställs under ordinarie arbetstid och minst 3 timmar före respektive uppdrags utförande.
Avbeställning ska ske senast 3 timmar före bokad bogsering. För senare avbokning debiteras 70%

14.2 Bogsermaterial
Det fartyg, som bogseras, tillhandahåller bogsertrossar.

14.3 Mälarhamnar AB´s bogserbåtar
BÅT

Kw

B/B ”ATHOS”

926

B/B ”BORE”

926

Längd (m)

Bredd (m)

Djupgående (m)

Iöa

28,0

8,02

4,20

löa

27,3

8,30

4,00
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14.4 Ansvarsförhållanden
Alla arbeten utförs enligt Scandinavian Tugowners´Associations standardvillkor.
a) Bolaget ansvarar inte för skada som drabbar beställaren i samband med uppdraget om inte
skadan är en följd av fel eller försummelse av bolagets ledning.
b) Bolaget svarar inte för fel eller försummelse som orsakats av person i bolagets ledning i
egenskap av befälhavare på bogserbåt eller medlem av dess besättning.
c) Beställaren kan inte i något fall fordra ersättning av bogserbåtsbefälhavare eller medlem av
dess besättning eller lots eller någon annan som är i tjänst hos bolaget.
d) Bolagets ansvar ska inte i något fall överstiga 100 000 SEK.
e) Beställaren ska ersätta all skada som drabbar bolaget i samband med uppdraget om
beställaren inte kan bevisa att vare sig beställaren eller någon för vilken beställaren svarar för
genom fel eller försummelse helt eller delvis förorsakat skadan.
f) Om bolaget hålls ansvarig för skada som uppkommit i samband med uppdraget och som
drabbar tredjeman, ska beställaren hålla bolaget skadelöst om inte skadan har uppstått under
sådana omständigheter, att bolaget skulle ha varit ansvarigt gentemot beställaren om skadan
drabbat denna.
Definitioner:
Bolaget
Beställaren
Skada

Mälarhamnar AB
Uppdragsgivaren eller den på vars vägnar uppdraget är givet
Ekonomisk förlust av varje slag innefattande totalförlust, skada, förlust av inkomster
och utgifter, häri inräknat förlust av och skada på last i det bogserade fartyget
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