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1. Indledning

1.1. Generelt

Nærværende forretningsbetingelser er gældende i indeværende år. Hvert år
i oktober offentliggøres forretningsbetingelserne for det efterfølgende år
til ikrafttræden pr. 1. januar.
Dersom fravigelse ikke er sket i nærværende forretningsbetingelser gælder
”Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016.”

1.2. afgiftsstrukturpolitik

For henliggen af skibe og for lastning/ losning via havnens områder opkræves
betaling i form af skibsafgifter (infrastrukturafgifter) hhv. vareafgifter
(omsætningsafgifter).
Port of Aalborg vil være blandt de mest konkurrencedygtige i havnebranchen
inden for områder, som bidrager til Port of Aalborgs vækst. Kunder behandles
som udgangspunkt lige, men der kan differentieres mellem forskellige kategorier
af kunder i forhold til Port of Aalborgs mål, herunder mål i forretningsstrategien,
forretningsudviklingspolitikker og investeringsplaner. Følgende
momenter kan indgå ved differentiering i en nærmere afvejning i forhold
til det specifikke kundesegment: miljø- og klimamæssige bæredygtighedshensyn,
samfunds- og forsyningssikkerhedshensyn samt fremme af effektiv
anvendelse af havnens infrastruktur og bagland.
Der kan indrømmes afgiftsfritagelse for hospitalsskibe og skibe, som indgår
i videnskabelige, kulturelle eller humanitære missioner/ arrangementer af
betydning for samfundet.

1.3. Bestilling af
serviceydelser

Forespørgsler vedrørende og bestilling af Port of Aalborgs serviceydelser sker
ved henvendelse til Port of Aalborg, Trafik & Operation, tlf. 99 30 15 20.
Alle som er oprettet som brugere af Port of Aalborgs havneportal, skal i så vid
udstrækning som muligt rekvirere ydelser mv. via portalen. Serviceydelser
mv. bør bestilles på så god tid som muligt for at sikre bedst mulig planlægning
og dermed den bedst mulige service.

1.4. Security ISPS

Port of Aalborg har 7 godkendte faciliteter.
UN Locator code: DKAAL
Port ID: 10328
Overordnet sikringsansvarlig:
Havnekaptajn Claus Rosenbeck
Tlf. +45 9930 1521 / Mob.: 2920 7221
cr@portofaalborg.com
Der opkræves særskilt sikringsafgift for anløb til de godkendte havneområder
Afgiften beregnes for hver fyldt containerenhed, hver vingeenhed eller hvert ton,
der går via kaj i ISPS-sikrede havneområder.
Sikringsafgift containere pr. enhed: Kr. 7,00.
Sikringsafgift pr. vingeenhed: Kr. 95,00.
Sikringsafgift pr. godston: Kr. 0,28.
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Udstedelse og årlig afgift på ID-adgangskort for virksomheder, og andre der
ikke er omfattet af sikringsafgiften: Kr. 275,00 pr. kort/år.
Ved permanent nedlukning af Port of Aalborgs sikrede faciliteter både i dag og
nattetimer betales for passage gennem bom eller portsystemer: Kr. 30,00
pr. ind/udpassage.
Alle udgifter for udarbejdelse af sikkerhedserklæring (Declaration of Security/
DoS) påhviler skibet.
Normal arbejdstid:
Normal arbejdstid for havnen er hverdage:
Mandag - fredag fra 07.00 – 15.00.
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2. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen for ydelser hos Port of Aalborg er 30 dage netto med mindre
andet er aftalt med Port of Aalborg, og der i forbindelse hermed er stillet tilfredsstillende sikkerhed.
Alle takster er eksklusive moms.
I tilfælde af gentagende misligholdelse af betalingsbetingelserne inden for
en 2-årig periode nedsættes betalingsfristen for ydelser til 14 dage netto.
Ved overskridelse af betalingsfrister beregnes renter og gebyrer:
Renter: Nationalbankens udlånsrente + 8%, jf. renteloven § 5.
Rykkergebyr: DKK 100 pr. rykkerskrivelse, jf. renteloven § 9b, stk. 2.
Kompensationsgebyr: DKK 310, jf. renteloven § 9a, stk. 3.
Der kan tillige pålignes inkassobeløb efter de i ”Bekendtgørelsen om
udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”
gældende takster.
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3. Skibs- og vareafgift

3.1. Skibsafgift
3.1.1. Almindelige bestemmelser

Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for
henliggen i havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler
skibet. Skibsafgiften beregnes af skibets samlede bruttotons (BT) og tariferes i
følgende afgiftsintervaller:

Sats

BT

Kr. / BT

|

100 - 5.000

2,85

||

5.001 - 10.000

3,35

|||

Over 10.000

3,90

Pramafgift

4,55

Skibsafgiften dækker skibets henliggen i 1 uge (7 døgn) regnet fra ankomstdagen.
Ved ophold over 1 uge beregnes forholdsmæssig skibsafgift pr. påbegyndt
døgn. Ved liggetid over 2 uger betales normal skibsafgift pr. påbegyndt
døgn fratrukket 25%.
Ved takstændringer beregnes skibsafgiften efter de takster, der var gældende
på tidspunktet for anløbets påbegyndelse, dog således at forholdsmæssig
beregning af skibsafgift for henliggen over en uge (7 døgn) beregnes efter
de ændrede takster.

3.1.2. Skibe med jævnlige anløb

For linieskibe i fast rute, kan der efter forhandling aftales individuelle
retningslinjer for skibsafgiftens beregning og opkrævning.
Følgende generelle retningslinjer vil være grundlag for sådanne aftaler:
A. Anløb efter aftalens indgåelse.
B. Aftalen skal gælde bestemte skibe og godstyper.
C. Der medtages gods i linietrafik.

3.1.3. Pramme m.v. og bugserbåde

For pramme m.v. og fartøjer, som bugserer eller assisterer disse, betales
en samlet pramafgift, som beregnes efter prammens bruttotonnage (BT).
Afgiften dækker for en uges henliggen regnet fra ankomstdagen.

3.1.4. Fritagelse for skibsafgift

Fritaget for skibsafgift er:
A. Skibe under 100 BT.
B. Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som
ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer.
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3.1.4. Fritagelse for skibsafgift

C. S
 kibe, der udelukkende har anløbet havnen for reparation, proviantering,
afvente broåbning, søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne
og lignende samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre
vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke
udstrækkes over 24 timer.
D. Hospitalsskibe og skibe som indgår i kulturelle, videnskabelige eller
humanitære missioner.

3.2. Vareafgift
3.2.1. Almindelige bestemmelser

Af alle varer, der losses eller lastes eller på anden måde sø- eller landsættes
i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift, medmindre
andet bestemmes i nærværende forretningsbetingelser.
Vareafgiften påhviler varemodtager, respektive vareafsender.
Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på
det tidspunkt, hvor losning respektive lastning blev påbegyndt.
Såfremt en vare ikke er særskilt specificeret, udgør betalingen kr. 16,20/ton.
Af fisk og skaldyr, der losses fra fiskerfartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet
stand, betales en værditakst ved salg i første hånd.

3.2.2. Fritagelse for vareafgift

Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift:
Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren eller skibets
agent i sin angivelse begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af
vareafgift.
A. Tomme containere, trailere og lignende der anvendes i forbindelse med linietrafik, når disse ikke forsendes som handelsvarer.
B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.
C. Varer - dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskerfartøjer - der uden at have været
landsat overlosses fra fartøj til fartøj.
D. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke, der til hav nen er betalt
vareafgift for indgående, kan det i særlige tilfælde aftales med havnen, at der
gives fritagelse for betaling af vareafgift forudgående søværts varetransport.
E. Gods, der skiftes via kaj under samme ophold i havnen til samme skib uden
yderligere behandling eller forarbejdning.
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3.3. Afgivelse af oplysninger

Skibsafgift:
Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og
opkrævning af skibsafgifter nødvendige oplysninger om skibet. Inkluderet i
oplysningerne skal være reder-/charternavn samt VAT-nummer for EU baserede
reder-/chartervirksomheder.
På given foranledning skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de
meddelte oplysninger ved at fremlægge relevante skibspapirer.
Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til havnen afgive de til brug for
fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning,
herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v.
Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest ved skibets afgang
eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i havnen
herefter.
Vareafgift:
Skibsføreren eller skibets agent skal til havnen afgive de for beregning og
opkrævning af vareafgifter nødvendige oplysninger om skibets ladning ved
indførelse i ”PortIt” havneportal. I tilfælde hvor havneportalen ikke kan anvendes,
indsendes en skibs- og godsangivelse til Trafik & Operation. På given foranledning
skal skib eller agent kunne dokumentere for havnen de meddelte oplysninger ved
at fremlægge ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.
Krævede oplysninger skal være havnen i hænde senest 8 dage efter skibets
afgang eller den pågældende operations afslutning i fald skibet forbliver i
havnen herefter.
Den ansvarlige for skibets ladning er ansvarlig for afgivelse af korrekteskibs- og
godsangivelser efter et præsumtionsansvar.

3.4. Vareafgifter

For varer som ikke kan henføres til øvrige punkter kontaktes Trafik &
Operation for nærmere information. Der henvises i øvrigt til opsamlingsbestemmelsen i pkt. 3.4.9.

3.4.1. Kr. 5,85 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Jord- og stenarter og gipssten.
Granitskærver mv.
Malme, slagger og aske.
Silikater.

3.4.2. Kr. 5,85 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
RDF/SRF baller.
Kalk.
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3.4.3. Kr. 9,80 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Korn og diverse foderstoffer.
Kartofler, sukkerroer, foderærter og tapioka.
Mel af gryn og korn samt pellets.
Olieholdige frø og frugter.
Forarbejdet dyrefoder.
Salt, cement og mørtel.
Fiskemel, kokoskager, soyabønnekager, rapskager, olivenkager mv. herunder
restprodukter fra næringsmiddelsindustrien.
Kaligødning samt diverse gødningsstoffer.
Rå fosfat og superfosfat.
Sphagnum, let klinker.
Koks.
Træ, uforarbejdet og forarbejdet.
Træpiller.
Fliser, klinker og andre keramiske produkter.
Forarbejdede produkter af cement og beton
Mursten.
Rockwool.

3.4.4. Kr. 10,10 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Uædle metaller.
Metalaffald, ædle i øvrigt.
Stål- & jernskrot.

3.4.5 Kr. 15,05 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Animalske og vegetabilske fedtstoffer/olier.
Melasse, vinasse.
Kul og stenkul.

3.4.6. Kr. 15,20 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Olie, benzin.

3.4.7. Kr. 650,00 pr. enhed

Ovenstående omfatter varer som:
Vinger til vindmøller.

3.4.8. Kr. 181,00 pr. enhed med last

Ovenstående omfatter varer som:
Last i enheder som:
20´/40´ containere.
Løstrailere.
Forvogn + hænger.
Køretøjer i øvrigt
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3.4.9. Kr. 16,20 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Jern, stål, herunder valsede produkter, profiler, rør, plader, diverse profiler, sektioner
og skibe.
Stykgods i øvrigt.
Varer som ikke kan henføres til øvrige punkter.

3.4.10. Kr. 18,25 pr. ton.

Ovenstående omfatter varer som:
Projektgods med godsvægt over 80 tons pr. enhed.

3.4.11. Kr. 2,85% af salgsværdi

Ovenstående omfatter varer som:
Fisk samt muslinger direkte fra fiskeri.
I øvrigt kan forespørgsler vedrørende vareafgifter altid rettes til Port of Aalborg.
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4. Ferskvand

Levering af ferskvand sker fra hydranter placeret langs Port of Aalborgs
bolværker. Ved levering af ferskvand udenfor normal arbejdstid beregnes et
tilkaldelseshonorar samt overtidstillæg.

Grundtakts

Pr. m³

Gebyr pr. levering

Kr. 60,00
Kr. 580,00

Overtid 50% kl. 15 - 18

Pr. time

Kr. 220,00

Overtid 100% øverig overtid

Pr. time

Kr. 420,00

Tilkaldelseshonorar

Kr. 530,00

Alle som er oprettet som brugere af Port of Aalborgs havneportal, skal i så
vid udstrækning som muligt rekvirere ydelser mv. via portalen.
Serviceydelser mv. bør bestilles på så god tid som muligt for at sikre bedst
mulig planlægning og dermed den bedst mulige service.

5. Elforsyning

Levering af strøm over 63A kræver installatørassistance. Udgiften hertil
afholdes af brugeren.
Port of Aalborg leverer ikke forsyningskabel fra tilslutningsskab til bruger. Brugeren
er ansvarlig for eventuel skade, der under tilslutningen tilføjes ham selv eller tredjemand. Brugeren er ansvarlig efter reglerne om præsumptionsansvar for den skade,
der tilføjes havnens ejendom.
For skibe, der ikke betaler skibsafgift, tillægges tilslutningsminimum et grundgebyr,
se nedenstående.
Port of Aalborg påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med
levering af strøm.

A: 220V - 380V 16A:

Kr.

Tilslutningsafgift, indtil 15 dage

Pr. døgn

36,00

Tilslutningsafgift, efter 15 dage

Pr. døgn

19,00

KWH inkl. stats- og CO2 afgift

gældende dagspris

B: 380V til og med 63A:

Kr.

Tilslutningsafgift, indtil 15 dage

Pr. døgn

51,00

Tilslutningsafgift, efter 15 dage

Pr. døgn

27,00

KWH inkl. stats- og CO2 afgift
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gældende dagspris
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C: 380V over 63A:

Kr.

Tilslutningsafgift, indtil 15 dage

Pr. døgn

74,00

Tilslutningsafgift, efter 15 dage

Pr. døgn

38,00

KWH inkl. stats- og CO2 afgift
Grundgebyr

gældende dagspris
Til- & frakobling

610,00

Ved anvendelse af mobiltavler i forbindelse med hovedtavle beregnes dobbelt
tilslutningsafgift.
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6. Affald fra skibe

6.1. Lovgrundlag

I medfør af LBK nr. 1033 af 04/09/2017 (Havmiljøloven), samt BEK nr. 1396 af
25/11/2016 (Modtagebekendtgørelsen), har Port of Aalborg etableret en godkendt
modtageordning (Se Port of Aalborgs hjemmeside) for fast og flydende
affald fra fartøjer, der anløber havnen.

6.2. Om affaldsanmeldelsen

Skibsføreren på et skib, der planlægger at anløbe havnen, skal indberette
oplysninger om hvilke typer og mængder af affald skibet ønsker at aflevere
via SafeSeaNet.
Oplysningerne skal være tilgængelige på SafeSeaNet senest 24 timer inden
afleveringen ønskes påbegyndt, jævnfør pkt. 6.3.4.
For afhentning af affald som er anmeldt senere end 24 timer for ankomst
opkræves særskilt betaling.

6.3. Generelle bestemmelser

Der kan modtages følgende typer driftsaffald:
• Dagrenovation
• Olieholdigt affald (se specifikation, pkt. 6.5.2.1).
• Kloakspildevand
Betaling for aflevering af driftsaffald er inkluderet i den normale havneafgift.
Havnen er dog berettiget til at kræve særskilt betaling, hvis et eller flere af
følgende punkter er opfyldt:

6.3.1.

Hvis den mængde driftsaffald, der ønskes afleveret, er større end den mængde
skibet, med hensyntagen til dets størrelse og type, ved normal drift ville
frembringe siden sidste havneanløb.

6.3.2.

Hvis der ønskes aflevering af affald uden for havnens almindelige normale
arbejdstid.

6.3.3.

Hvis der ikke betales normal havneafgift.

6.3.4.

Hvis oplysninger om det affald der ønskes afleveret ikke er tilgængeligt på
SafeSeaNet senest 24 timer før afleveringstidspunktet.

6.3.5.

Krydstogtskibe falder ikke ind under disse regler. Der indgås særlig aftale
herom.
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6.4. særlige bestemmelser for
de enkelte affaldstyper

6.4.1. Dagrenovation

Der kan rekvireres affaldsbeholder(e) á 600 l eller 16 m³, som leveres ved
fartøjets liggeplads, på hverdage fra 07:00-15:00 (Havnens normale åbningstid).
For levering af affaldsbeholdere uden for havnens normale åbningstid, påløber
særskilt betaling.
Affaldsbeholdere stilles til rådighed inden for relevant tidsrum for skibets anløb.
Beholderne er kun beregnet til dagrenovation (ikke miljøbelastede affald).
Metal og glas skal separeres og emballeres sikkert særskilt.

6.4.2. Flydende affald
6.4.3. Olierester og olieholdige
blandinger

Der kan afleveres olieslam, brugt smøreolie, maskinslop og lignende.
Olieaffaldet afhentes af slamsuger ved kaj.
Olieaffald, ballast og tankskyllevand indeholdende eksempelvis kemikalier,
fareklasse 1 og 2 produkter eller emulgerende stoffer modtages som udgangspunkt ikke.
For modtagelse af ikke pumpbart slopolie mv., som godkendes leveret i
tønder, fade eller lignende – opkræves særskilt betaling, herunder for
rengøring af og evt. destruktion af emballagen.

6.4.4. Kloakspildevand

Der afhentes med slamsuger ved kaj, alternativt kan der henvises til kajer
med kloaksystem. Ved anmeldelse om aflevering af kloakspildevand skal
skibets pumpekapacitet oplyses.

6.4.5. Særlige betingelser for aflevering

• Mængder for aflevering af olierester eller kloakspildevand med slamsuger
skal være på minimum 2 m³. Ved afhentning af mindre mængder opkræves
betaling for mindst 2 m³.
• Der afhentes max. 8 m³ uden ekstra beregning ved aflevering til slamsuger.
• Fartøjet skal være forsynet med standardkobling, og der skal fra skibet
kunne pumpes til gældende modtagekapacitet.
• Olie og olieholdige blandinger må ikke indeholde andre kemikalier end normale
additiver.
• Forsinkelse uanset årsag, herunder forgæves fremmøde eller levering med lavere
pumpehastighed end 4 m3 i timen, vil blive debiteret skibet i henhold til gældende
takster.
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6.5. Kemikalieaffald samt
miljøbelastet affald

Modtagelse kan kun ske efter særskilt aftale og mod betaling jf. nedenstående
priser. Affaldet skal være forsvarligt emballeret ved aflevering. Havnen sørger for
særskilt transport fra skib til godkendt modtagerfacilitet. For aflevering uden for
havnens normale åbningstid påløber særskilt betaling.

6.6. Lastrester, ballastvand
og scrubber-affald

For modtagelse og håndtering af lastrester, ballastvand, scrubber-affald m.v.
gives separat tilbud.

6.7. Ansvar
6.7.1.

Rederiet eller den for skibsladningen ansvarlige er ansvarlig efter reglerne
for præsumptionsansvar for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende
oplysninger fra skibsføreren om affaldets art og sammensætning samt for
lækage forårsaget af eget defekt materiel (f.eks. koblingsled eller emballage)
eller fejlbetjening af eget materiel ved aflevering. Ansvaret gælder også for
skader, der i denne forbindelse påføres tredjemand.

6.7.2.

Havnebestyrelsen for Port of Aalborg er ansvarlig for udarbejdelse af havnens
plan for affaldshåndtering og regelsættet vedrørende modtageordningen.
Havnekaptajnen er ansvarlig for planens gennemførelse og vedligeholdelse.

6.8. Rekvirering og henvendelser

Henvendelser vedrørende modtageordninger, rekvirering af ydelser mv.
skal ske til:
Port of Aalborg - Trafik & Operation:
(Døgnbetjening).
(+45) 9930 1520
trafik@portofaalborg.com
www.portofaalborg.dk
Alle som er oprettet som brugere af Port of Aalborgs havneportal, skal i så
vid udstrækning som muligt rekvirere ydelser mv. via portalen.
Serviceydelser mv. bør bestilles på så god tid som muligt for at sikre bedst
mulig planlægning og dermed den bedst mulige service.
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6.9. Priser

Dagrenovation		

Kr.

Affaldsbeholdere á 600 l

Pr. stk.

990,00

Affaldsbeholdere á 16 m

Pr. stk.

3.650,00

3

Levering af affaldsbeholdere uden for
havnens normale åbningstider		

Jf. afsnit 1.4

Olierester m.v.		

Kr.

Olierester m/slamsuger

Pr. m³

930,00

Olierester m/slamsuger/minimumstakst		
Afhentning - overtid

Pr. m³

Ekstra tid for skibsrelat. forsinkelser

Pr. time

1.860,00
365,00
1.065,00

Udkald uden for normal arbejdstid		

515,00

Tromler		

Faktisk udgift +15%

Kloakspildevand		

Kr.

Slamsuger
Slamsuger

Pr. m³

Slamsuger/minimumstakst		
Afhentning - overtid

Pr. m³

Ekstra tid for skibsrelat. forsinkelser

Pr. time

915,00
1.830,00
360,00
1.050,00

Udkald uden for normal arbejdstid		

515,00

Fast installation kaj (kun specifikke kajer)
Tilkobling til fast installation		
Modtagelse i fast installation

1.670

Pr. m³

50,00

Modtagelse udenfor normal arbejdstid beregnes overtidstillæg
for det mandskab som forestår operationen.
Omfanget kan variere for hvert anløb f.eks. ift andre operationer på kajen.
Overtid 50% kl. 15-18

Pr. time

220,00

Overtid 100% øvrig overtid

Pr. time

420,00

Kemikalie samt miljøbelastet affald		

Kr.

Olieklude, filtre m.m.

Pr. kg

4,65

Lysstofrør, batterier, m.m.

Pr. kg

11,00

Pyroteknik

Pr. kg

76,00

Kemikalier, maling, madolie m.m.

Pr. kg

7,60

Afhentning afregnes jf. separat prisliste for miljøbil.
Separat tilbud gives ved afhentning af special produkter
Lastrester, ballastvand og scrubber-affald
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Jf. separat tilbud
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7. Midlertidig oplægning af gods m.v.

7.1. Generelle bestemmelser

Oplægning af gods m.v. sker efter havnens anvisning.
Ved oplægning af gods skal godsets art, mængde og eventuel fareklasse
opgives. Endvidere skal oplyses om godsets ejerforhold.
Port of Aalborg påtager sig intet ansvar for gods, herunder containere, maskiner
og materiel, der oplægges eller opstilles på havnens arealer – oplægning sker
for egen regning og risiko.
Port of Aalborg påtager sig endvidere intet ansvar for eventuelle skader, som
det oplagte/opstillede måtte påføre tredjemand – det oplagte/ opstillede
henligger på oplæggerens risiko.
I forbindelse med oplægning af gods eller deponering af gods og genstande
generelt på havnens områder, bærer oplæggeren/deponenten, hvis denne
lider tab som følge af skader, ødelæggelse, bortkommelse el. lign. af det
oplagrede eller deponerede gods, bevisbyrden for, at Port of Aalborg har udvist
fejl eller forsømmelse, som er skyld i årsagen til opståede skader, ødelæggelse,
bortkommelse el. lign. af det oplagrede eller deponerede gods, uanset fastlagt
retspraksis.

7.2 storage of goods
7.2.1.

Eksportgods, der samles med henblik på senere lastning i skib, kan henligge
vederlagsfrit nær kaj i 1 uge, inden der opkræves pladsleje, hvis der efter
havnens afgørelse er plads til rådighed.

7.2.2.

Importgods fra skib kan henligge vederlagsfrit på pladser nær kaj i 1 uge
efter losning, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed.

7.2.3.

Ikke-skibsgods, dvs. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig
tilladelse oplægges på ugeleje, dog uden vederlagsfri periode.

7.2.4.

Gods m.v. kan oplægges på månedsleje på pladser længere væk fra kaj.

7.2.5.

Ved hensætning af skurvogne og materiel for anvendelse til byggeplads eller
lignende, svares pladsleje pr. påbegyndt måned eller efter aftale.
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7.3. Særlige vilkår for oplægning m.v.

Oplagt gods skal være forsynet med ejerbetegnelse og dato for oplægning.
Enhver form for gods, der har været oplagt i mindst 1 uge nær kaj, kan kræves
fjernet med et varsel på 48 timer. Gods, der er oplagt længere væk fra
kaj, kan kræves fjernet med et varsel på 14 dage. Hvis fristen for fjernelse af
sådant gods ikke overholdes, er havnen berettiget til at lade det flytte eller
fjerne for ejers regning og risiko.
Kajer og kajgader må ikke overbelastes.
Største tilladte belastning er 2 tons/m2.
3 meter fra kajkanten skal holdes fri for løsvarer.
Ved oplægning af bulkgods, der medfører risiko for støvgener, vil følgende
skærpede krav være gældende:
Bulkgodset skal fjernes hurtigst muligt efter endt losning. Ved lastning af
sådant bulkgods må det tidligst oplægges på kaj 48 timer inden lastning
påbegyndes.
Hvis bulkgodset henligger på Port of Aalborgs arealer, kan havnen foranledige
godset oversprayet med ferskvand mindst en gang i døgnet for ladningsejerens
regning og risiko i de tilfælde, hvor der efter havnens skøn er risiko for
støvgener.
I tilfælde af stærk blæst på laste- og lossetidspunktet, hvor der efter havnens
skøn kan opstå støvgener for virksomheder og/eller boliger i umiddelbar nærhed,
vil en omgående oversprayning for ladningsejerens regning og risiko blive
påbegyndt.
Under særlige ugunstige vejrbetingelser kan havnen forlange lastning og eller
losning standset.

7.4. Midlertidig pladsleje

Kr.
Import- og eksportgods

Pr. m²/uge

2,55

Ikke skibsgods

Pr. m²/uge

2,95

Befæstet

Pr. m²/måned

6,60

Ubefæstet

Pr. m²/måned

3,65

Kajnære projektområder

Pr. m²/måned

13,25

Der opkræves et sværgodstillæg på kr. 4,25 pr. m2/måned, udover den ovenstående pladsleje, for leje af projektpladser, der er særligt forstærket til
håndtering af tung last.
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7.5. Trailerparkering

Vi har mulighed for at anvise pladser til ”Trailerparkering”. Parkeringspladserne
er på et indhegnet og overvåget område med belægning samt velfærdsfaciliteter i
form af baderum og toilet samt et mindre opholdsrum. Parkeringspladser lejes for
mindst en måned ad gangen pris på 600,00 kr. pr. plads pr. måned.
Port of Aalborg anviser og reserverer pladsen.
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8. Rengøring af arealer

8.1. Rengøring af arealer

Med henvisning til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af
orden i danske erhvervshavne skal ladningsejeren eller dennes befuldmægtigede
sikre, at det anvendte kajområde rengøres efter laste-/losseoperationens
afslutning.
Ladningsspild skal opsamles i containere eller opfejes ved fejemaskine og
deponeres på godkendt losseplads.
Alternativt kan ladningsspildet opsamles og anvendes af ladningsejeren.

8.2. Ansvar

Ladningsejeren og dennes befuldmægtigede er ansvarlige for nævnte rengøring
og for udgifterne i forbindelse hermed, herunder deponering på godkendt
losseplads.
Ved bestilling af liggeplads og kraner skal ordregiveren meddele havnen hvilken
virksomhed, der er ansvarlig for rengøringen, og i forbindelse hermed om
det ønskes, at havnen skal udføre rengøringen efter regning.

8.3. Tilsyn
Havnen fører tilsyn med, at ovenstående regler overholdes.
Under særligt ugunstige vejrbetingelser, hvor det pågældende bulkgods, efter
havnens skøn ikke vil kunne lastes/losses, uden at dette vil medføre væsentlige
støvgener for virksomheder og boliger i umiddelbar nærhed, kan havnen
forlange lastning og eller losning standset.
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9. Anvendelse af veterinært kontrolsted

Port of Aalborg har indgået aftale med Fødevaredirektoratet om at være operatør
for den veterinære grænsekontrolstation på Port of Aalborg i overensstemmelse
med Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre
samt udpegede indgangssteder.
Grænsekontrollen er beliggende i Østhavnen på følgende adresser:
Al veterinær kontrol af frosne fødevarer sker på adressen Lilledybet 8.
Al kontrol af andre produkter (ikke-konsum varer og konsum kølevarer) sker i
Grønlandshavnens bygning E2.
Den veterinære grænsekontrol foretages af Fødevaredirektoratet, Fødevareregion
Nordjylland, der opkræver afgiften for den veterinære kontrol.
Der opkræves en afgift hos vareejerne/importørerne for benyttelse af grænsekontrollen. Afgiften er fastlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen
og den indgåede aftale med Fødevaredirektoratet.

Kr.
Partier i container

Pr. containerenhed

Godspartier i øvrigt

Pr. ton (min). Kr. 200,00

355,00
28,00

For tilbageholdte varer faktureres særskilt lagerleje.

10. Infrastrukturafgift

10.1 Benyttelse af jernbanesporene

Af hver jernbanevogn, der passerer havnesporene på Port of Aalborg, svares
ved af- og pålæsning en afgift til havnen, såfremt ladningen ikke tidligere er
belagt med vareafgift til havnen, eller såfremt den senere - uden at være
forarbejdet - måtte blive dette.
Afgiften (betales af modtageren eller afsenderen) tjener til delvis dækning
af havnens omkostninger ved sporenes vedligeholdelse m.v.
Det påhviler jernbaneoperatøren inden lokomotivets og vognenes passage
af sporet at give Port of Aalborg - Trafik & Operation besked herom. jernbaneoperatøren er ansvarlig for afgivelse af korrekte enheds- og godsangivelser
efter et præsumtionsansvar.
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Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre fortabelse af ret til at
modtage eller sende vogne på havnens spor for jernbaneoperatøren.

Kr.
Jernbanevogne (fyldt)

Pr. stk.

310,00

Jernbanevogne (tom)

Pr. stk.

0,00

Fyldte skibscontainere

Pr. enhed 20’/40’

Access fee

Pr. tog

181,00
2.025,00

11. Takster i øvrigt

Kr.
Lystbåd fast liggeplads

Pr. m2 pr. år

190,00

Lystbåd < 10 meter gæsteplads

Pr. døgn

160,00

Lystbåd 10-12 meter gæsteplads

Pr. døgn

190,00

Lystbåd 12-15 meter gæsteplads

Pr. døgn

215,00

Lystbåd > 15 meter gæsteplads

Pr. døgn

265,00

Nedenstående gælder for nye areallejekontrakter:
11.2. Arealer

Nedenstående gælder for nye areallejekontrakter:
Arealklasse
Områdebetegnelse

Arealleje 01.01.2020
kr. pr. m2 pr. år
(1)

(2)

1

Centralhavn, nærmest bolværk

Kr. 39,72

Kr. 59,16

2

Centralhavn, længere fra bolværk

Kr. 35,52 

Kr. 54,96

3

Østhavnen, nord for Langerak

Kr. 30,48

Kr. 49,92

4

Østhavnen, syd for Langerak

Kr. 21,96 

Kr. 41,40

(1) Havnerelevant virksomhed efter Havneloven.
(2) Ikke-havnerelevant virksomhed efter Havneloven.
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12. kraner

12.1. Bestilling af serviceydelser

Forespørgsler vedrørende og bestilling af Port of Aalborgs serviceydelser skal
for oprettede brugere ske i Port of Aalborgs havneportal. Spørgsmål m.m. kan
ske ved henvendelse til Port of Aalborg - Trafik & Operation, tlf. 99 30 15 20.
Normal arbejdstid:
Normal arbejdstid for havnen er hverdage:
Mandag - fredag fra 07.00 – 15.00

12.2. Kranafgift

Ved anvendelse af eksterne kraner på Port of Aalborgs arealer, i.fm. håndtering
af skibsrelateret gods, beregnes en afgift. Eksempelvis beregnes der kr. 2.000
per dag for anvendelse af kraner med en løftekapacitet på < 100 tons. Brugere er
forpligtigede til selv at informere om brug af ekstern kran via mail til Trafik & Operation: trafik@portofaalborg.com. Ved større krankapaciteter venligst kontakt Trafik &
Operation på tlf: 99 30 15 20.

12.2.1. Særligt energitillæg

Til dækning af ekstraordinære stigninger i vore omkostninger til brændstof
kan Port of Aalborg opkræve et særligt energitillæg. Port of Aalborg tager således
forbehold for en eventuel varslet opkrævning af dette tillæg.

12.3. Port of Aalborg disponerer til
udlejning over følgende kraner:

12.3.1.

Hydrauliske mobilkraner nr. 4 & 5 (fastarmskraner) med kapacitet på op til
10 tons i krog, og 3 - 5 m3 i grab. Kan anvendes med grab og polygrab.

12.3.2.

Hydraulisk mobilkran nr. 3 (fastarmskran) med kapacitet på op til 12 tons
i krog og 6 m3 i grab. Kan anvendes med grab og polygrab.

12.3.3.

1 stk. havnemobilkran, nr. 21 (Liebherr LHM 280), med kapacitet på op til
62 tons i krog og 10 & 15 m³ i grab stationeret i Østhavnen. Kranen kan
anvendes med containeråg, ved lastning/losning af containere.
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12.3.4.

1 stk. havnemobilkran, nr. 22 (Liebherr LHM 420), med kapacitet på op til
81,5 tons i krog og 14 & 20 m³ i grab stationeret i Østhavnen. Kranen kan
anvendes med containeråg, ved lastning/losning af containere.
Ved lastning/losning af containere gives fortrinsret til benyttelse af denne
kran.

12.3.5.

Endvidere betjenes containerterminalen med gantry containerkran. Kranen
har en løftekapacitet under åg på 41/50 t. Containerkranen disponeres af
Royal Arctic Logistics A/S. Der beregnes pris pr. løft af enhed.

12.4. Kranernes brug

Port of Aalborg udlejer kranerne med fører. Port of Aalborg påtager sig ikke arbejdet
med godsets ophængning. Lejeren eller dennes repræsentanter dirigerer
selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren.
Skibe losser og laster i almindelighed efter tørn, men havnen bestemmer dog
til enhver tid, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes.
Operationer og anløb på containerterminalen har ved Port of Aalborgs bestemmelse
derom i hvert enkelt tilfælde fortrinsret til kranbetjening, forud for operationer og
anløb på havnens andre områder.
Kranerne må ikke overbelastes og anvendes til løft af byrder, der overstiger
de angivne maksimallaster. Det påhviler lejeren at overholde dette.
Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil.
De mobile havnekraner nr. 21 og 22 udlejes kun til anvendelse i Østhavnen.
Fastarmskran nr. 4 har normalt station i Centralhavnen på Stykgods-området.
Fastarmskarn nr. 5 har normalt station i Østhavnen.
Fastarmskran nr. 3 har station i Trafikhavn Nord.
De hydrauliske mobilkraner nr. 4 & 5 kan bestilles til arbejde i såvel Centralhavn
som i Østhavn. Normalt er fastarmskranerne stationeret som nævnt ovenfor.
Der skal beregnes afgift på 4.500 kr. for flytning af kran, hvis en operation
nødvendiggør flytning af kraner fra de nævnte stationer (flytning fra ét havneafsnit
til et andet). Flytning foretages med blokvogn af underleverandør. Hvis
Port of Aalborgs normale underleverandør er forhindret og ikke kan flytte kranen
inden operationsstart, kan evt. anden underleverandør benyttes mod et tillæg
til normal mobiliseringstakst. Ved flytning uden for normal arbejdstid tillægges
overtidsbetaling for mandskab.
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Sværgodstakster beregnes med udgangspunkt i vægten af det gods, der
løftes. Der beregnes altid sværgodstakst for minimum én time. Timetaksten
for løft af sværgods beregnes efter godsvægten af det tungeste løft udført
pr. time.
Ved anvendelse af to eller flere kraner til det samlede løft tages fortsat
udgangspunkt i godsvægten, når der beregnes tillæg for sværgods.

12.5. Læssetragte m.v.

Der findes 2 læssetragte i Østhavnen, som havnen kan kræve anvendt ved
grablosning mod betaling.
Læssetragtene kan ikke stilles til rådighed ved losning af skærver, gødning eller
lignende materialer, som kan påføre tragtene uforholdsmæssigt stort slid eller
korrosion. Kranlejeren skal hente læssetragte til arbejdsstedet umiddelbart før
losningen påbegyndes.
Efter endt brug skal læssetragte rengøres af kranlejeren og parkeres på en af
havnen anvist plads. Såfremt Port of Aalborg vurderer at rengøringen af læssetragtene er ufuldstændig, og lejer ikke straks retter op på dette, forbeholder
Port of Aalborg sig rettigheden til at rengøre tragtene, og fakturere kranlejer for
den anvendte arbejdstid.
Stilles der særlige renhedskrav til havnens gribeskovle og tragte, er kranlejeren
pligtig til at gøre opmærksom på dette forhold ved kranbestillingen.

12.6. Lejers ansvar for
godsoperationen

Lejeren er ansvarlig for og leder godsoperationen som hvervgiver med instruktionsbeføjelser efter et principalansvar. Lejeren er ansvarlig for den skade, som
under kranens arbejde tilføjes ham selv eller tredjemand, skib og gods, såvel
som den skade der tilføjes kranerne, grabbe, læssetragte, åg eller havnens
øvrige materiel.
Lejeren har ligeledes ansvaret for den skade, der sker ved brugen af kæder,
stropper osv. ved godsets ophængning samt for, at de af Arbejdstilsynet stillede
fordringer om mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes.
Lejeren er i det indbyrdes forhold mellem parterne ved tingsskade eller tab,
som er påført Port of Aalborg, ansvarlig efter reglerne om præsumptionsansvar.
Lejeren er på samme måde i det indbyrdes forhold ved tredjemandskrav, for
hvilke parterne hæfter solidarisk, ansvarlig for det ved kravets rejsning Aalborg
Havn lidte tab efter et præsumptionsansvar.
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12.7. Lejers ansvar ifm.
godsspecifikationer

Det er lejer, som skal sikre, at Port of Aalborg modtager alle nødvendige data på
varen/godstypen. Denne information skal bl.a. indeholde en beskrivelse af den
fulde beskaffenhed mht. bl.a. vægt, støv og lugtgener samt andre informationer,
der er nødvendige for at kunne håndtere varen/godset.
Hvis godset skal håndteres på en specifik måde for at sikre, at miljøkrav og
andre lovmæssige forhold er opfyldt, er det lejers pligt at oplyse herom.
Har lejer ikke givet fyldestgørende informationer om varen/godset, kan Aalborg
Havn standse operationen. Hvis der er forhold om varen/godset, som ikke er
oplyst fra lejers side, som betyder, at Port of Aalborgs miljøtilladelser og andre
lovmæssige forhold bliver kompromitteret ved at håndtere varen/godset på
Port of Aalborgs områder, kan Port of Aalborg standse operationen.
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13. kranbestilling og gebyrer

Bestilling af kranarbejde til hverdage inden for normal arbejdstid skal
afgives tidligst muligt, dog senest den forudgående hverdag inden klokken
12.00. Lørdag anses ikke som en hverdag.
Bestilling af kranarbejde til hverdage uden for normal arbejdstid samt lørdage
skal ske senest den forudgående hverdag inden kl. 12.
Bestilling af kranarbejde på søn- helligdage skal ske senest den forudgående
hverdag inden kl. 12.
Overarbejde til allerede bestilt kranarbejde bestilles tidligst muligt, dog senest
kl. 12 på samme arbejdsdag. Port of Aalborg kan ikke garantere, at der kan arbejdes
over, men Port of Aalborg gør sin bedste indsats for at sikre, at alle kunder
betjenes hurtigst muligt.
Ved bestilling af kranarbejde skal i alle tilfælde oplyses, hvor lang tid arbejdet
forventes at ville vare.

13.1. Mobiliserings- og
rengøringsgebyr

Idet mobilisering af kraner medfører Port of Aalborg omkostninger, opkræves
særskilt et mobiliseringsgebyr per mobiliseret kran per skib. Gebyret dækker
mandskabsplanlægning af kranførere, opstart, tilrigning, afrigning, nedlukning
af kran, montering af åg, transport af kranen indenfor et havneafsnit, og/samt
rengøring omfattende skylning med vand. Gebyrets størrelse fremgår af takstbladet.
Ved kørsel hvor der køres med flere typer åg, eller køres med krog både
under og over 25 tons, opkræves højeste anvendte mobiliseringsgebyr.
Der opkræves således max 1 x mobilisering pr. kran pr. skib.
Såfremt en kunde stiller særlige renhedskrav jf. 12.5, forbeholder Port of Aalborg
sig retten til at fakturere kunden udgifterne for ekstrarengøring. Sådanne
udgifter oplyses kunden i forbindelse med kundens bestilling af kran / tragt.

13.2. Annullation eller
ændring af kranbestilling

Ved annullation eller ændringer af kranbookinger, skal mail sendes til trafik og
operation på: trafik@portofaalborg.com for dokumentation af ændringstidspunkt.
I det tilfælde at annullation eller ændringer af kranbestilling som informeres
Port of Aalborg senere end den forudgående hverdag kl. 12, påfører Port of Aalborg
udgifter, forbeholder Port of Aalborg sig retten til at fakturere kunden sådanne
udgifter. Eventuelle udgifter oplyses kunden i forbindelse med kundens annullation
eller ændring. Ved fakturering er mindstebeløbet 1.000 kr. i hvert enkelt tilfælde.
Lørdag anses ikke som en hverdag.

13.3. Tilkaldegebyr

For bestilling af kraner senere end de anførte frister, betales et tilkaldegebyr
for sen bestilling på 1.000 kr.
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14. Regler for betalingstakster og effektivitet

14.1. Kranernes normale
arbejdstid

Inden for normal arbejdstid beregnes alene normal timetakst for den anvendte
krantype. Ved normal arbejdstid forstås hverdage fra kl. 07.00 til kl. 15.00.

14.2. Mindstebetaling og
timeberegning

For krankørsel beregnes altid mindst for 2 times kranarbejde.
Der betales derefter pr. påbegyndt ½ time.

14.3. Overtidsbetaling

Uden for normal arbejdstid beregnes udover normal timetakst for den anvendte
krantype desuden nedenstående overtidstillæg. Idet brug af kraner indebærer
formandstimer og en større grad af planlægning i forbindelse med operationen,
er tillægget højere ved leje af kraner, end ved leje af kranfører alene.
Tillæggenes størrelse fremgår af takstbladet.

14.4. Ventetidstakst

Overtidssats I

D
 er betales et overtidssats I-tillæg ved alt arbejde på hverdage
fra kl. 15.00 til kl. 18.00.

Overtidssats II

D
 er betales overtidssats II-tillæg ved alt arbejdeudenfor normal
arbejdstid derudover.

I situationer, hvor kranarbejdet er midlertidigt indstillet på grund af produktionseller transportforhold, der ikke vedrører Port of Aalborgs operationer, betales
kranens mindste timetakst. Ventetidstaksten beregnes kun i det antal hele timer,
kranarbejdet er indstillet, beregnet pr. hver times afslutning.
Kranføreren skal informeres straks om midlertidig indstilling af arbejdet, da ventetidstaksten tidligst kan påløbe, når denne kommer kranføreren til kundskab.
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14.5. Effektivitet

I alle tilfælde gælder, at lejerne af kranerne, når der ligger skibe og venter på at
komme til en kran, eller der ventes at ankomme skibe til en kran, er forpligtet til at
fremskynde arbejdet så meget som muligt og udvide arbejdstiden med mindst 3
overarbejdstimer dagligt eller til at arbejde i 2-holdsdrift. Hvis denne bestemmelse
ikke overholdes, kan vedkommende skib ved normal arbejdstids ophør blive beordret til en anden kajplads, således at et ventende skib kan få adgang til kranen.
Det skib, der ligger først i tørnen, eller dettes ladningsmodtager, er forpligtet til
straks at benytte en kran, når en sådan bliver ledig, uden hensyn til, på hvilket tidspunkt dette sker imellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Efterkommes denne forpligtelse ikke, stilles kranen til disposition for det næste skib,
der vil benytte den straks. Ved overarbejde skal der af hensyn til kranføreren holdes
de af arbejdsmiljøloven bestemte pauser.
Uanset ovenstående har operationer og anløb på containerterminalen fortrinsret
til kranbetjening ved Port of Aalborgs bestemmelse derom i hvert enkelt tilfælde,
forud for operationer og anløb på havnens andre områder.
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15. Takster

Kraner

Timetakster og overtidstillæg

Udlejning af Kranfører
Udlejning af kranfører til eksterne kraner

Timetakst

Overtidssats I

Overtidssats II

600,00

300,00

600,00

1.480,00
1.340,00

515,00
515,00

715,00
715,00

2.000,00
2.800,00
5.560,00
7.400,00

515,00
515,00
515,00
515,00

715,00
715,00
715,00
715,00

Fastarmskran nr. 3, 4 og 5
Mobilkran nr. 3
Mobilkran nr. 4 & 5
Mobilkran nr. 21 og 22 - Østhavnen
Kørsel med krog
Gods vægt < 25 t
Gods vægt 25 - 35t
Gods vægt 35 - 60t
Gods vægt 60 - 82t
Samløft, max 93 tons
(Kran 21 & 22 i kombineret løfteoperation.)

Ifølge separat tilbud, ring til Trafik & operation på tlf: 99 30 15 20
470,00

Spredebom/Løfteåg pr. time
Kørsel med containere
Kran 21 eller 22 med containeråg pr. time

3.160,00

515,00

715,00

Kørsel med grab – alm. bulk
Kran 21
Kran 22

2.100,00
2.100,00

515,00
515,00

715,00
715,00

Kraner

Gebyr og tillæg

Fastarmskran nr. 3, 4 og 5

Pris

Mobilisering kran 3, 4 & 5 			
Flytning af kran med blokvogn 			

600,00
4.500,00

Mobilkran nr. 21 og 22 - Østhavnen
Kørsel med krog
Mobilisering krogkørsel under 25 tons 			
Mobilisering krogkørsel over 25 tons 			

1.650,00
2.850,00

Kørsel med containere
Mobilisering kørsel med containere. 			

6.900,00

Kørsel med grab – alm. bulk
Mobilisering kran 21 & 22 			

1.650,00

Generelle gebyrer
Afbestillingsgebyr (se forklaring 13.2) 			
Tilkaldegebyr
(se forklaring 13.2) 			

Min. 1.000,00
1.000,00

Kørsel med tragt i Østhavnen
Ved kørsel med tragt opkræves et tillæg pr. tragt:
< 10.000 t. per operation 			
> 10.000 t. per operation 			

Kr. / ton 2,00
Kr. / ton 1,50
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16. Materiel m.v.

Kørende materiel, inkl. fører
Lastbil, 14t med 3-vejstip og kran
(18 tm max. 12 m udlæg) 		
Lastbil m/saltspreder 		
Lastbil m/saltspreder 		
Køretøjer under 3500 kg (Feks. miljøbil) 		
Traktor, m tilbehør.
Såsom frontkost, front/rabatklipper eller kost og opsamler		

Kr.
Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. time

825,00
880,00
770,00
585,00

Pr. time

650,00

Entreprenørmaskiner, inkl. fører:
Frontlæsser m diverse skovle		
Rendegraver m diverse skovle		
Fejemaskine 		

Kr.
Pr. time
Pr. time
Pr. time

Flydende materiel:

770,00
605,00
805,00

Kr.

ALBA, dybgang 3,4 meter		
Pr. time
ALBA, som isbryder		
Pr. time
ALBA, st. by m/besætning		
Pr. time
BALDER, dybgang 1,6 meter		
Pr. time
BALDER, st. by m/besætning		
Pr. time
Der beregnes overtid uden for normal arbejdstid for forbruget af mandskabstimer.

6.100,00
7.275,00
2.650,00
3.700,00
2.250,00

Ombordsætning af lods under isforhold
Isvagt etablere

Kr.

0 - 2.000 BT		
2.001 - 5.000 BT		
over - 5.000 BT		
Isvagt ikke etableret 

Pr. gang
Pr. gang
Pr. gang

2.520,00
4.230,00
5.780,00
Kr.

ALBA på 3 timers tilkald			
Grundbeløb pr. udkald			
1.500,00
Standby pr. påbegyndt time			
2.555,00
Herefter
Som ovenfor ”Isvagt etableret”
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17. Ansvar og udlæg

Såfremt der ikke i nærværende generelle forretningsbetingelser er sket fravigelse,
vil Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2016)
være gældende for godshåndtering og ansvaret i denne forbindelse, som
udføres med Port of Aalborg som operatør.

17.1. Ansvarsbegrænsning

Såfremt det godtgøres, at Port of Aalborg ved ansvarspådragende fejl eller forsømmelser har forårsaget tingsskade eller tab, begrænses havnens ansvar.
For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i værdien
af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skade eller undergang konstateres.
Værdien af godset skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris,
prissættes godset efter den sædvanlige værdi af gods af samme art,
beskaffenhed og kvalitet. Port of Aalborgs ansvar kan ikke overstige 666,67 SDR
for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilogram bruttovægt
af det gods, som er tabt eller skadet, afhængigt af, hvad der giver det højeste
beløb.

For containere eller tilsvarende transportenheder med gods, kan erstatningen
ikke overstige 10.000 SDR pr. enhed.
Transportdokumentets oplysninger om godset skal indgå i nævnte erstatningsberegning.
Det samlede ansvar, som kan pålægges Port of Aalborg, kan ikke i noget tilfælde
overstige en samlet øvre ansvarsgrænse på DKK 1 million.

Den øvre ansvarsgrænse gælder for summen af alle krav, der opstår ved en og
samme hændelse.
For Port of Aalborgs ansatte gælder samme indsigelser og ansvarsbegrænsning
som for havnen.
Den, der forsikrer Port of Aalborg mod ansvar for krav, der er undergivet ansvarsbegrænsningen, har samme ret til at begrænse ansvaret som havnen selv.
Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel 7, § 152, stk. 2, angivne beregningsenhed.
Omregningen af SDR til dansk mønt foretages efter kurser på den dag, da der
stilles sikkerhed for ansvaret, eller, hvis sikkerhed ikke stilles, på betalingsdagen.
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17.2. Ansvarsfraskrivelse

Port of Aalborg garanterer ikke og er ikke ansvarlig for de i søkort, havnelods
og sejladshåndbøger for havneområdet og sejlløb anførte dybder.
Port of Aalborg garanterer ikke og er ikke ansvarlig for, at udlagt farvandsafmærkning
i havneområde og sejlløb til stadighed er på plads og i orden.
Port of Aalborg garanterer ikke, at rekvirerede havneoperationer i PortIT kan
udføres på det ønskede tidspunkt. Bestillinger vil indgå i havnens planlægning
og registreres derfor i PortIT, men registreringen tjener alene til havnens planlægningsbrug og er som sådan af foreløbig karakter. Registrerede bestillinger
kan ikke opfattes som udtryk for aftaleretlig accept. Havnen forbeholder sig
ret til at ændre i registreringerne som et led i sin planlægning.
Port of Aalborg er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab så
som bl.a., men ikke udtømmende angivet driftstab, avancetab, tidstab, konsekvenstab eller følgeskader. Port of Aalborg påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser
og eventuelt heraf afledte omkostninger.
Port of Aalborg er under ingen omstændigheder ansvarlig for godsets bortkomst,
beskadigelse eller forsinkelse, som skyldes vejrlig, herunder bl.a., men ikke
udtømmende angivet orkan, storm, kuling, skybrud, stormflod, kraftig nedbør,
lynvejr, kulde- og hedebølge eller andre former for voldsomt vejr.
Port of Aalborg er under ingen omstændigheder ansvarlig for godsets bortkomst,
beskadigelse eller forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder bl.a., men
ikke udtømmende angivet naturkatastrofe, krig, terror, strejke, lock-out, boykot,
blokade, overenskomststridige arbejdsnedlæggelser etc. Ansvarsfriheden i
forbindelse med strejke, lock-out, boykot og blokade samt overenskomststride
arbejdsnedlæggelser er gældende uanset om Port of Aalborg selv er part i
konflikten.

17.3. Ansvarsgrundlaget
Port of Aalborg er alene ansvarlig for ansvarspådragende fejl og forsømmelser,
der begås af havnens ansatte i arbejdstiden. Lejer og/eller skadelidte bærer i
alle tilfælde bevisbyrden for, at Port of Aalborg har udvist fejl eller forsømmelse,
som er årsag til beskadigelsen, ødelæggelsen, bortkommelsen, erstatningskrav
m.v., uanset gældende retspraksis. m.v.

17.4. Udlæg
Kontrakter indgået mellem Port of Aalborgs selskaber og lejere/ brugere af
Port of Aalborgs ejendom kan i tilfælde af lejerens / brugerens misligholdelse
af kontrakten tjene som grundlag for fuldbyrdelse, jf. retsplejelovens §478, til
at gøre udlæg i det af lejeren/ brugeren på Port of Aalborgs ejendom og arealer
opbevarede løsøre.
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Port of Aalborg A/S
Langerak 19
DK-9220 Aalborg Øst

Tlf.: +45 99 30 15 00
Mail: info@portofaalborg.com
CVR: 12 47 31 92

gate to great
portofaalborg.dk

