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Revidering av forskrift og regulativer for anløpsavgift, vederlag, 
gebyrer og godtgjørelser 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 
01.11.2018 Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy Kommune 

2019 
1348913 

01.11.2018 Forskrift og regulativ for anløpsavgift 2019 1348914 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Fremlagte forskrift og regulativ for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for 
Vestvågøy og Flakstad kommunes havner og sjøområder 2019 vedtas. 

2. Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2019 vedtas. 

 

 
14.11.2018 Formannskapet 15-19 

Enstemmig vedtatt. 
 
FS 15-19- 112/18 Vedtak: 

 

1. Fremlagte forskrift og regulativ for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for 
Vestvågøy og Flakstad kommunes havner og sjøområder 2019 vedtas. 

2. Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2019 vedtas. 

 

 
 
04.12.2018 Kommunestyret 15-19 

Enstemmig vedtatt. 
 
KS 15-19- 085/18 Vedtak: 

 

1. Fremlagte forskrift og regulativ for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for 



Vestvågøy og Flakstad kommunes havner og sjøområder 2019 vedtas. 
2. Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2019 vedtas. 

 

 
 

Saksopplysninger:  
 
Bakgrunn og problemstilling 
Flakstad kommune vedtok i 2016 forskrift og relulativ for han i Flakstad, etter 
samarbeid med Vestvågøy opp mot Kystverket. Dette er det nå behov for å revidere. 
 

· Anløpsavgift er uten endring 
· Årsavgift hjemmehørende opp 10% pga lavt prisnivå 
·  Anløpsavgift fiskefartøy: Her tester vi en endring i hvordan avgiften 

faktureres, det er foretatt en forenkling av prislisten der vi kun har en fast 
døgnsats med en regel for hvor mange avgifter pr mnd som skal faktureres 
pr fartøy. (Maksimum 9 anløp pr mnd pr fartøy). Dette er i hovedsak for å 
matche prislisten mot PortWins faktureringssystem. På denne måten kan vi 
effektivisere faktureringsrutinene våre enda mer samt få full utnyttelse av 
faktureringsprogrammet vi har investert i. 

· Kaivederlag er justert på intervaller. Større økning for de store skipene. 
· Kaivederlag fiskefartøy: Her har vi gjort det samme som på Anløpsavgift 

fiskefartøy. Av samme årsak. (maksimum 21 anløp pr mnd pr fartøy) 
· Som følge av endringen som er gjort i prislisten for fiskefartøy har vi trukket 

sesongvederlaget under fiske ut til en egen prisliste, med 0% økning. 
· Varevederlag 3% økn. 
· Vognvederlag buss 6% økn. 
· Parkering økn. fra 10-15%  
· ISPS-gebyr 5% økn. 
· Vakthold og leie av arbeidskraft justeres likt med 5,7%  
· Renovasjon justert ca 6% (adm.gebyr justert med samme som vakthold 

5,7%) 
· Utstedelsesgebyr adgangskort 7% økn, årlig leie 2,4% økn. 
· Vann pr m3 justert med 3% - hadde ingen økning på denne i 2018 
· Leie av båt med fører og bøyevederlag 1,5 % økn. 
· Saksbehandlingsgebyr er justert ulikt etter tiltaksklasse 

 
 
 

 
 
 
Erling Sandnes   
Rådmann  Tom Kristian Halland 
  enhetsleder teknisk 
 
 
 


