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BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER OG NÆRINGSAREAL 2022  

KAILEIE 

Kaileie er skipets betaling for bruk av kaier som disponeres av Strand kommune og svares pr 
påbegynt døgn (liggetid). Døgnskillet inntrer 24 timer etter ankomst. Liggetiden regnes fra 
fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. 
Det betales dog alltid kaileie for minimum ett døgn. 
 
For fartøy som etter ordre fra Strand kommune må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy 
og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. 
Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden med den 
tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass til en annen på uten i mellomtiden 
å ha vært utenom områdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved 
kaien uten avbrytelse. 

REGULATIV KAILEIE 

Følgende satser gjelder pr. påbegynt døgn (alle priser er ekskl. mva) 
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 

For de første  300 BT 1,13 

for de neste 300 BT 0,96 

for de neste 2 400 BT 0,86 

for de neste 7 000 BT 0,74 

for de neste 20 000 BT 0,64 

for alle over 30 000 BT 0,43 

 
Minste leiebeløp er kr 310,00 eks. mva pr. anløp. 
Fartøy som anløper våre kaier flere ganger i samme døgn, betaler kaileie for hvert anløp 
 

• Kaileie til fortøyning av aktive fiskebåter opptil 10 meter, kr 1 265,00 eks. mva per 
påbegynt måned. Fortøyning tillates kun etter avtale med kommunen. Satser for større 
fartøy avtales særskilt med kommunen. 

• Kaileie til fortøyning av næringsfartøy opptil 10 meter kr 2 530 eks. mva per påbegynt 
måned. Fortøyning tillates kun etter avtale med kommunen. Satser for større fartøy 
avtales særskilt med kommunen   

• Utleie av gjesteplasser i Vågen Jørpeland skjer etter fastsatt pris for fritidsbåter og bobiler 
hele året 

• Fritidsbåter langs gjestekai i Jørpelandsvågen betaler kr 200 avgiftsfritt pr. døgn for 
båter mindre enn 10 meters lengde. Tilsvarende for båter over 10 meter, kr 250,00. Bruk 
av strøm betales kr 55,00 inkl. mva pr. døgn 

• Bobiler som parkerer på anvist plass i Jørpelandsvågen betaler kr 200,00 avgiftsfritt pr. 
døgn for parkering og for bruk av strøm betales kr 55,00 inkl. mva. pr. døgn 

• Adgang til servicebygget er inkludert i kai og bobilleie. Tjenester som er inkludert:  
o Bruk av vaskemaskin    
o Bruk av tørketrommel    
o Bruk av dusj     
o Bruk av WC 
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Følgende bestemmelser gjelder: 
• Operatørselskaper som driver kombinerte bil-/passasjerferger/hurtigbåter i rute skal 

avtales skriftlig med kommunen på forhånd. 
• Innbyggere som er fast bosatt på Sør-Hidle og Heng, betaler ikke kaileie for egne båter der 

formålet med anløpet i hovedsak er persontransport. Det samme gjelder transport av 
landbruksmaskiner som brukes i jordbruksdriften 

• Skip drevet av veldedige eller ideelle organisasjoner betaler kaileie på linje med alle andre 
skip. 
 

FORTØYNING OG LØSKAST 

For å fortøye betales kr 574,00 eks. mva og kaste loss betales kr 574,00 ekskl. mva på dagtid 
mellom kl 07.00 og kl 15.00. Mellom kl 15.00 og 07.00 betales det tilsvarende kr 1 670,- ekskl. mva 
pr. gang. 

FRITAK 

Følgende fartøy er fritatt for kaileie 
• Orlogsfartøyer 
• Politiets og brannvesenets båter, båter i ambulanseoppdrag og i oppdrag for transport av 

lege, jordmor og dyrlege 
• Fartøy som betaler vederlag for benyttelse av kaiene etter andre bestemmelser 

 
SIKKERHETSGEBYR PÅ FARTØY SOM ER GODKJENT FOR Å SEILE I UTENRIKSFART. 

Gjeldende ISPS- avgift for Nordmarka kai (alle priser er ekskl. mva.).  
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 

For de første  600 BT 0,43 

For de neste  400 BT 0,28 

For de neste  1000 BT 0,28 

For alle skip større enn 3000BT 0,15 

VAREVEDERLAG 

Varevederlag gjelder for varer som faktes med skip til eller fra havnen, og som føres over våre 
kaier med satser slik (alle priser er ekskl. mva): 
 

Varetype Kr per enhet Type enhet 

Sand, grus og asfalt* 9,50 tonn 

Stålprodukter   14,50 tonn 

Tømmer   21,50 tonn (3 m3 = 1,0 tonn) 

Container 13,25 m3  containervolum 

Gravemaskiner/betongbiler 313,00 kjøretøy 

*På sand, grus og asfalt gis det 50 % rabatt over 20 000 tonn regnet pr. kalender år per definert 
prosjekt. 
 
UTSKIPNING AV SPRENGSTEIN FRA TOMTEAREAL I NORDMARKA INDUSTRIOMRÅDE.  

Alle priser er ekskl. mva. 
 

Fartøystørrelse Kr per tonn 

For de første 1000 tonn 9,40 

For de neste 4000 tonn 4,70 
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Over 5000 tonn 0,95 

 
 
 

VANNAVGIFT 

Det betales en avgift på kr 24,10 pr. m3 ekskl. mva. Minsteavgift kr 13,50 ekskl. mva. 

STRØM 

Ved kjøp av strøm fra Strand kommune skal det benyttes betaling på automat. Der dette ikke er 
mulig, skal det avtales skriftlig med kommunen på forhånd.  

UTLEIE AV KOMMUNALT HAVNE OG NÆRINGSAREAL 

Generell sats for havn:  
For utleie av kommunalt havneområde til lager, produksjon, og reservasjonsplass settes til kr 
25,30 avgiftsfritt pr. m2 pr. påbegynt måned.  
 
Korttidsleie: 
Leie for tilstøtende havneområder og næringsareal settes til kr 12,65 pr. m² for korttidsleie pr. 
påbegynt måned, bruk av denne satsen skal avtales skriftlig med kommunen på forhånd.  
 
Langtidsleie: 
Leie for tilstøtende havneområder og næringsareal settes til kr 57,40 pr. m² for langtidsleie pr. 
avtalt år, bruk av denne satsen skal avtales skriftlig med kommunen på forhånd.  
 


