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Prislista för Victoriahamnen
Prislistan gäller från och med 2022-01-04.

Krantaxa

För pris avseende lossning och lastning med kran, kontakta ShoreLink AB för offert.
Se kontaktuppgifter på http://shorelink.se/sidor/kontakt.

Maskinpriser

För pris avseende timpriser för maskiner, kontakta ShoreLink AB för offert.
Se kontaktuppgifter på http://shorelink.se/sidor/kontakt.

Varuhamnsavgift

Är inkluderad i hanteringspriset. Enstaka lyft/speciallaster enligt överenskommelse.

Avgift RoRo-ramp

30.000 kr för ankomst dygn 1, 15000 kr/dygn för efterföljande dygn.

Liggetidsavgift

Fartyg som, efter avslutad lastning eller lossning, ligger kvar mer än ett dygn i hamnen
tilläggsdebiteras per påbörjat dygn med 50 kr per meter av fartygets längd.
För fartyg som anlöper hamnen utan att avlämna eller ta ombord last utgår, om uppehållet
understiger 24 timmar halv liggetidsavgift, om uppehållet överstiger 24 timmar full avgift.

Båtmän (förtöjningsservice)

Beställning av båtmän görs senast 2 timmar före ankomst eller avgång.
Alla dagar 06.00-22.00.
Taxan gäller oavsett antalet båtmän utom beträffande avbeställning och väntetid.
Bruttodräktighet ton
0 - 4 200
4 201 - 7 500
7 501 - 11 700
11 701 - 14 200
14 201 - 17 500
17 501 - 22 500
22 501 - 33 400
33 401 -

Ankomst kr
1 915
2 284
2 902
3 149
3 584
3 953
4 595
5 220

Avgång kr
1 051
1 295
1 603
1 732
1 976
2 223
2 484
2 736

Förhalning
Förhalning längs kaj räknas som ankomst.
Förhalning från en kaj till en annan kaj räknas som avgång och ankomst.
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Övertid
Måndag till fredag 22:00 – 06:00 samt lör- och söndag utgår ett tillägg på
100 % på ovanstående grundtaxa.
Väntetid
Väntetid mer än 30 minuter debiteras enligt följande:
måndag till fredag, 06:00 – 14:30 510 kr per man och timme och
övrig tid 850 kr per man och timme.
Helger 1010 kr per man och timme.
Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.
Avbeställning
Vid avbeställning efter båtmäns ankomst till kaj debiteras en avgift
på två timmar väntetid per man.

Färskvatten

Färskvatten
Per påbörjat ton
Minimiavgift per leverans
Vid vattenleverans utom ordinarie
arbetstid tillkommer en timkostnad om

Pris i kr
40
860
850

LAGERHYROR I VICTORIAHAMNEN

Tillfällig upplagsplats (Avgift i kronor per kvm per dygn)
För belagd yta 1,00 (asfalt eller motsv.)
För ej belagd yta 0,50
Avgifter debiteras efter den största disponerade ytan under uppläggningstiden
Övrigt
Shorelink upplåter endast lagringsutrymme och svarar inte för lagrat gods.
Shorelink åtar sig inte vård, tillsyn eller försäkring av lagrat gods.
Det åligger hyresgäst att svara för renhållning och snöröjning inom upplåtet
utrymme samt efter hyrestidens slut avstäda utrymmet.
Någon annan verksamhet än transport och lagring av gods får inte förekomma
inom upplåtet utrymme.
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