Westport AS
Stavanger
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1.

GENERELLE BETINGELSER

Generelt

Dersom intet annet er avtalt, gjelder spesifiserte priser og betingelser i
henhold til denne prislisten.

Priser

Alle priser er i norske kroner eksklusive mva. Prisene kan endres uten
forutgående varsel.

Betaling

Betalingsbetingelsene er pr. 15 dager. Ved sen betaling beregnes
forsinkelsesrente pt 1,5 % pr. måned eller deler av måned. Ved korttidsleie
kan Westport AS kreve at betaling skjer forskuddsvis.

Innleide
tjenester/
Utlegg for kunde

Innleide tjenester eller innkjøp som blir utført av Westport blir fakturert
til faktiske kostnad + 25 %.

Levering

Alle priser er basert på levering i havnen.

Utstyr

Leie av utstyr inkluderer ikke operatør. Utstyr vil ikke bli utleid uten operatør
med mindre særskilt avtale foreligger.

Offentlige
helligdager

Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag,
2. Påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. Pinsedag,
2. Pinsedag, 1. juledag, 2. juledag.
For Jul- og Nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag, gjelder spesielle
rater.

Ansvar

Dersom ikke annet er avtalt, er ikke Westport AS ansvarlig for tap eller skade
på varer og/eller utstyr tilhørende oppdragsgiver som er i Westport AS sin
varetekt og/eller håndteres av Westport AS, med mindre skaden/tapet er
forårsaket av grov uaktsomhet av Westport AS.
I unntakstilfeller hvor oppdragsgiver benytter Westport AS sitt utstyr skal det
fremvises dokumentasjon og/eller sertifisering på bruk av slikt utstyr. Westport
AS skal holdes skadesløs ved oppdragsgiver eller andres bruk av Westport
AS sitt utstyr.
Alle tap eller skader må rapporteres til Westport AS umiddelbart og senest
innen 2 uker etter at tapet/skaden er oppstått.
Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig, kan Westport AS være
behjelpelig med å tegne tilleggsforsikring på oppdragsgivers bekostning.

2.

LEIE- OG KONTORTJENESTER
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2.1

Leie utearealer, lager og kontorer

Areal

Enhet

Innendørs lagring, oppvarmet
Innendørs lagring, ikke oppvarmet
Utendørs lagring, prosjektområde
Pallereol
Kontorer

pr m²
pr m²
pr m²
pr pallplass
pr m²

Pris
200,184,42,6
114,2437,-

Prisene er per påbegynte måned. Westport kan tilby moderne og kostnadseffektive fasiliteter
med unik beliggenhet i Risavika Havn som er Vestlandets viktigste logistikk knutepunkt.
2.2

Kontorarbeid
Administrativt arbeid pr. time. kr. 1216,(dagtid mandag -fredag 08:00 - 16:00)

3.

HAVNETJENESTER

3.1

Personell

Kategori

Havneoperatør
Maskinfører
Kranfører
Formann

Ukedag
08-16
1006,1048,1066,1216,-

16-21
1374,1434,1460,1587,-

Lør-Man
21-08
1713,1757,1788,1899,-

00-08
1713,1757,1788,1899,-

Off.hellig
dag
00-00
2144,2343,2384,2677,-

Minimum leieperiode er 1 time. Det belastes minimum 3 timer pr. person ved utkalling på
overtid på kveldstid eller i løpet av helg og ved bevegelige helligdager. For maskiner vil det bli belastet
minimum 1 time pr. maskin.
I tillegg vil leietaker ved slik utkalling bli belastet for avtalefestede arbeidsfrie timer
påfølgende arbeidsdag. Ordinær sats benyttes, jf Arbeidsmiljøloven § 10-8 (1)
Arbeidskraft kan også leies til spesielt avtalte priser for nærmere spesifiserte tidsrom.
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3.2

Transportutstyr

Maskin type
Havnekran
Mobilkran
Truck
Truck
Truck
Reach Stacker
Terminaltraktor
Personlift
Traller
Løftebjelke for tromler
Lastebærer for rør

Kapasitet

Pris pr. time

124 tonn
50-250 tonn
<5 tonn
7 tonn
16 tonn
45 tonn
<100 tonn
80 tonn
32 tonn

5193,På forespørsel
626,789,1049,3797,994,541,På forespørsel
4082,På forespørsel

Kapasitet for maskiner er i henhold til den enkelte maskins løftediagram. Westport AS forbeholder seg
retten til å utføre arbeid med den type maskin som er mest hensiktsmessig ut fra arbeidets art og
tilgjengelighet på utstyr.
Westport AS tar et generelt forbehold om salg av kapasitet inntil bekreftet ordre foreligger.
Ved leie av traller forutsettes det at disse tømmes i løpet av 2 timer der annet ikke er avtalt. I den grad
det er ønskelig å benytte traller i forbindelse med mellomlagring må dette avtales særskilt.
Alle priser er eksklusiv kranfører og maskinfører. Minimum leieperiode er 1 time, NB klargjøring av
utstyr inngår i leieperioden.
Dersom tilleggsutstyr må innleies faktureres dette til faktisk kostnad + 25 %.
Transportutstyr kan også leies til spesielt avtalte priser for nærmere spesifiserte tidsrom.
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3.3

Andre havnetjenester

Tjenester

Pris

Vann
Pris per m³
Prisen gjelder vannleveranser som ikke medfører avløpskostnad

25,70

I forbindelse med vannfylling innen ordinær arbeidstid belastes en tilkoblingsavgift
Ved utkall utenfor ordinær arbeidstid belastes minimum 3 timer

1006,-

Drivstoff
LNG

Fortøyning
Assistanse i forbindelse med fortøyning innen ordinær arbeidstid, pr person,
minimum 2 personer. Ved utkall utenfor ordinær arbeidstid belastes minimum 3
timer

På forespørsel

754,-

Ved utkall utenfor ordinær arbeidstid, pr person

3398,-

Diverse terminaltjenester
Stuffing/stripping 20’’ container, palletert/kurant gods, pr container
Stuffing/stripping 40’’ container, palletert/kurant gods, pr container
Stuffing/stripping – ukurant gods, pris pr container/flat rack

2731,4652,5738,-

Trekking av mafitralle fra Westport til Risavika Sør, pr trekk

1023,-

VGM veiing av container, inkl papirer, pris pr container

704,-

Merking av container / trailer farlig gods fareseddel, pris pr enhet
Korrigering av feilmerket container / trailer farlig gods fareseddel, pris pr enhet
Fareseddel 25x25cm, pris pr. stk.
Fjerning av gammel merking som f.eks. farlig gods fareseddel, pris pr enhet

503,503,107,1006,-

Visuell sjekk av tom lastbærer, gate inn depot. Uten ansvar. Pris pr enhet

130,-

Avfallshåndtering
Avfallsavgift, pris pr anløp

265,-

Håndtering av avfall

Pris på
forespørsel
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3.4

Containerhåndtering ad-hoc

Containerhåndtering import/eksport

Enhet

Full container løftet med skipets kran

Pr
container
Pr
container
Pr
container
Pr
container
Pr
container

Tom container løftet med skipets kran
Full container løftet med havnekran
Tom container løftet med havnekran
Full container løftet med havnekran –
omlast

3.5

Dagtid

50%
overtid

100%
overtid

Off.
Helligdag

987,-

1154,-

1407,-

2168,-

740,-

864,-

955,-

1625,-

1505,-

1766,-

2057,-

3312,-

1205,-

1408,-

1686,-

2731,-

828,-

978,-

1140,-

1625,-

Containerdepot

Tjeneste

Enhet

Bryggeleie
Ekstra løft
Reefer plug in
Monitorering av reefer
Strøm
PTI (Pre Trip Inspection)
Enkel rengjøring (kosting)
Vasking av container

Pr TEU pr dag etter 48 timer
Pr enhet
Pr enhet
Pr døgn
Pr enhet
Pr enhet
Pr TEU
Pr TEU

3.6

Pris
10,70
508,187,443,Spotpris + 25%
På forespørsel
1006,1201,-

Sikringsutstyr

Type

Enhet

Spennsett 5 tonn
Spennsett 10 tonn
Kjetting 10 mm 5 meter
Kjetting 13 mm 5 meter
Trevirke

Pr spennsett
Pr spennsett
Pr sett
Pr sett
Pr meter

4.

HAVNEAVGIFTER

4.1

Anløpsavgift

Pris
267,833,1828,2483,48,1

Anløpsavgiften er skipets betaling for bruk av farleden og betales for hvert anløp i havnedistriktet.
Anløpsavgiften innkreves av den offentlige havnemyndighet etter de til enhver tid gjeldende satser.
4.2

Kai-leie

Kai-leie er skipets betaling for bruk av kaier som eies eller forvaltes av Westport. Fartøyets liggetid
regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai, inkludert medgått tid til forhaling til ny kai.

Side 7 av 9

Westport forholder seg retten til å instruere fartøy å forhale til andre kaiområder for egen kostnad og
risiko. Kai-leie innkreves av skipets agent eller ekspeditør etter faktura fra Westport.
Fartøy

Enhet

Fartøy under 70 meter
Fartøy 70-150 meter
Fartøy over 150 meter

Pr døgn
Pr døgn
Pr døgn

Pris
4345,6207,9329,-

Minste avgiftsbeløp er kr 4345,- pr døgn.
4.3

ISPS-vederlag

Ved sikkerhetsnivå 1 faktureres det ISPS-vederlag på 30% av kai-leie.

4.4

Varevederlag

Westport AS har fastsatt at alle varer som føres over våre havneanlegg skal belastes med
varevederlag. Vederlaget beregnes etter varens vekt i metriske tonn (M/T).
Varevederlag innkreves av rederi, eller fartøyets agent eller speditør, etter faktura fra Westport.
Rederiet eller dets agent er ansvarlig for at Westport får overlevert kopi av fartøyets manifest eller
lasteliste med nødvendige opplysninger om vare-mottaker/avsender og lastens mål og vekt.
Westport AS kan forlange at varevederlag betales forut for lossing eller lasting av fartøyet. Westport
forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige handlinger mot kapteinen på fartøyet, fartøyets
agent eller befrakter for å sikre korrekt informasjon angående beregningsgrunnlaget for
varevederlaget.

Varetype

Enhet

Fast varevederlag
Omlastingsvederlag
Annet

Pr M/T
Pr M/T

4.5

Pris
35,30
35,30
Etter avtale

Lagring av gods

Lagring av alle typer gods på Westports område er kun tillatt på avtalt sted og etter forhåndstillatelse
fra Westport.
Dersom avtalt lagringsperiode ikke kan utvides må lagret gods flyttes snarest mulig ved utgangen av
gjeldende leieavtale. Gods som er lagret uten forhåndsavtale med Westport eller som er lagret utover
avtalt lagringstid, kan bli flyttet og lagret på annet sted for vareeiers/lagerleiers regning. Dersom slikt
gods ikke er hentet innen 9 måneder, kan Westport selge godset på offentlig auksjon, eller etter vanlig
annonsering.
Westport kan selge eller avhende slikt gods før 9 måneder dersom;
(i) verdien av godset ikke dekker påløpte utgifter
(ii) godset er lett bedervelig eller
(iii) kan påføre eller medvirke til skade.
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Westport kan på grunnlag av egen vurdering utbedre pakking eller eventuelt ompakke slikt gods for
vareeier/lagerleiers regning og risiko.
Westport aksepterer ikke uten etter nærmere avtale noen form for ansvar eller forpliktelser for gods
som er lagret innendørs, på kaiområder eller på åpent lagerområde.
Gods som etterlates/mellomlagres på kaiområder tilhørende Westport vil bli belastet etter følgende:
Mellom 2 døgn og 30 dager
Utover 30 dager

Pr m² pr dag
Pr m² pr dag

20,50
304,-

Langtidslagring utenfor kaiområdet avtales spesielt.

4.6

Spesielle regler for operasjoner innen Stavanger og Sola Havnedistrikt

Spesielle regler for operasjoner innen Stavanger og Sola Havnedistrikt kan i enkelte tilfeller også
komme til anvendelse for operasjoner tilknyttet Westports havneanlegg.

***
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