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Gebyrsystemet – avregning og gebyrsatser 

 

Avfallsgebyr i Drammen havn 

Mottaksordningene skal være selvfinansierende. Dette innebærer at alle særskilte 

omkostninger vedrørende administrasjon/informasjon, mottak, videre håndtering av avfall fra 

skip og faktureringskostnader forbundet med forskrift, skal dekkes av de skip som anløper 

havnen. Kostnaden for ordningen vil beregnes for skipstyper, slik at det ikke skal forekomme 

urimelig subsidiering skipstypene imellom. 

 
Gebyrsystemet har som hensikt å dekke havnens omkostninger ved mottak og håndtering av avfall 

fra skip. Det skal kreves gebyr uavhengig av om det blir levert avfall, men det kan ikke kreves 

gebyr for større avfallsmengder og lasterester med mindre dette leveres. Gebyret skal ikke 

overstige de omkostninger som forbindes med mottaksordningen. I tilfeller der det ikke avkreves 

gebyr ved anløp må det dokumenteres at skipet leverer avfallet sitt fast i annen havn (linjetrafikk). 

 

Avfallsgebyret beregnes på grunnlag av antall personer som skipet har tillatelse til å transportere 

(besetningsmedlemmer pluss passasjerer), eller på grunnlag av skipet bruttotonnasje. For mer 

detaljer se Priser- og forretningsvilkår (www.drammenhavn.no) som oppdateres årlig og 

godkjennes i Havnestyret. 

 

Kundene får årlig melding om oppdaterte priser og forretningsvilkår. Avfallsgebyrer og rabatter er 

beskrevet i samme dokument.  

 

Oljeavfall, lasterester og kloakk 

Skipets agent eller kaptein tar kontakt med firma som kan motta oljeavfall, 

For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten i 

Sjøfartsdirektoratets meldesystem SafeSeaNet. 

 

Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type 

og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av tjenesteleverandør. 

 

Søppel 

Søppel avleveres i miljøcontainere, som er plassert i havnen.  

Gebyr for søppel beregnes på grunnlag av antall passasjerer som skipet har tillatelse til å 

transportere, eller på grunnlag av skipets bruttotonnasje. 

 

Minste avfallsgebyr for fartøy som betaler gebyr = kr 100,- per anløp 

 

Det kan kreves tilleggsgebyr dersom fartøyet ønsker å levere større mengder enn hva som 

anses rimelig i forhold til skipets størrelse, normale drift og seilingstid siden forrige 

anløpshavn. 

 

Det kan gis fradrag i eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfall fra skipet 

leveres fast i en annen havn, eller andre særlige hensyn tilsier det.Gebyr for søppel oppkreves 

av Drammen havn, og faktureres sammen med anløpsavgift og kaivederlag. 
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