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GRENLAND HAVN

i tråd med gjeldende lover og regler
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ALMINNELIGE BETINGELSER

1.0
Innledning
Grenland Havn IKS er underlagt lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann med
tilhørende forskrifter, foruten internasjonale bestemmelser om avfallshåndtering og sikring
(ISPS). Gjeldende havne- og farvannslov gir mulighet for fri prisfastsetting for havnens salg
av varer og tjenester. Unntaket er anløpsavgiften som er definert som avgift og regulert i
havne- og farvannsloven.
1.1
Virkeområde
Disse alminnelige betingelser er bindende for alle havnetjenester som utføres i Grenland
Havn. Bestemmelsene er også bindende for andre som opererer i Grenland Havn.
For å avvike må det være inngått særskilt skriftlig avtale med Grenland Havn IKS.
1.2

Havnetjenester
 stille til rådighet egnede kaiplasser
 landareal for lossing og lasting av skip
 landarealer/lagerskur for mellomlagring
 krantjenester
 servicetjenester som vannfylling, strøm, etc
 utleie av arealer og lagerbygg

2.0

Priser – og tilbudsbetingelser
Kundene skal betale priser, gebyrer, vederlag og avgifter iht gjeldene regulativ.
Alle priser, gebyrer, avgifter og vederlag er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
Alle priser er oppgitt i NOK.
Havnas betalingsbetingelser er 30 dager.
Grenland Havn IKS kan kreve fakturagebyr.
Forsinkelsesrenter og purregebyr iht inkassolovgivningens bestemmelser.
Ved feil i faktura eller annet betalingskrav må det reklameres uten ugrunnet opphold.
Havnedirektøren kan i særlige tilfeller og ut fra forretningsmessige hensyn innvilge
rabattordninger










2.1

Sikkerhetsstillelse
 Grenland Havn IKS kan kreve forskuddsbetaling, bankgaranti eller annen relevant
sikkerhet.
 Inntil betaling eller sikkerhetsstillelse har funnet sted kan Grenland Havn uten
forutgående varsel innstille igangsatte havnetjenester, nekte seilingstillatelse, etc.
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3.0

Anløp
 Bestemmelser om anløp, anløpsavgift m.m. fremgår av anløpsregulativet.

4.0

Kaivederlag
 Alle skip som anløper Grenland Havn sine kaier skal betale kaivederlag iht gjeldende
prisliste.

5.0

Gods og varetrafikk
 Kunden skal uoppfordret og i god tid gi Grenland Havn opplysninger som er relevant
for utføringen av havnetjenester.
 Dersom ikke slik informasjon foreligger er Grenland Havn berettiget til for kundens
regning, å ta de forholdsregler foretaket anser nødvendig for å avverge skade på
personer, ting, eiendom eller miljø.
 Grenland Havn er ikke ansvarlig for forsikring av gods. Det påhviler kunden å tegne
de nødvendige forsikringer mot skader på gods.

6.0

Varevederlag
 Alle varer som fraktes med skip over Grenland Havn skal betale varevederlag iht den
enhver tid gjeldende prisliste.
 Beregningsgrunnlaget er varens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til
vektenhet ikke mindre enn 1m³ = 0,5 tonn. For containere eller andre lastebærere kan
det nyttes enhetspris pr. container eller lastebærer.
 Passasjervederlag beregnes pr. passasjer.

7.0

Kran- og trucktjenester
 Ordinær arbeidstid er mellom kl. 07:00 – 15:30.
 Klargjøring av kran/truck regnes som brukstid.
 Skader som påføres kundens varer eller utstyr ved håndtering med kran/truck er
Grenland Havn ansvarsfri med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Grenland
Havns ansatte.

8.0

Tvister
 Partenes rettigheter og plikter reguleres i sin helhet av norsk rett.
 Tingretten i Skien er verneting for alle rettstvister knyttet til bruk av Grenland Havn.
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