
Dato for innmelding:

Navn på den som melder inn:

E-postadresse:

Telefon:

Til hvilken kai meldes båtanløpet? Uthaug havn NATO-kaia Allmenningskaia
Sett kryss Sett kryss

Brekstad havn Brekstad kai Oljekaia
Sett kryss Sett kryss

Navn på båt:

Bruttotonn på båt: BRT

Hvis BRT ikke oppgis settes kaivederlag automatisk til avgift for båter >2000 tonn

Er båten: Ja Nei

ISPS-godkjent?

Unntatt fra bruk av SafeSeaNet?

Fakturamottaker kaivederlag:

Adresse:

Postadresse:

Evt. referanse på faktura:

Fakturamottaker varevederlag:

Adresse:

Postadresse:

Evt. referanse på faktura:

Estimert ankomsttid (ETA):

Estimert avreisetid (ETD):

Hva skal lastes/losses:

Antall tonn som skal lastes/losses:

Merknader:

Innmelding båtanløp Uthaug og Brekstad havneanlegg

Det må tas kontakt med Ørland kommune via telefon først for å avklare om det er 

ledig plass ved kaia før innmeldingsskjemaet sendes inn.

Innmeldingsskjemaet sendes inn til havn@orland.kommune.no 

Kallesignal: IMO-nr.:

Alle båter >45 meter eller >300 BRT er i 

utgangspunktet pålagt å bruke SafeSeaNet.

Sett kryss

Org.nr.: 

(EHF)

Kaivederlag belastes båteier, hvis ikke annet er registrert som fakturamottaker.

Varevederlag belastes vareleverandør ved vareleveranse over kai og belastes varemottaker ved lossing av 

varer over kai.

Skriv inn dato Skriv inn klokkeslett

Org.nr.: 

(EHF)

Ved lasting/lossing av containere/brakker skal 

antallet oppgis.



Kai vederlag:

Varevederlag:

Fylling av vann:

Utrykning ved åpning/lukking port:

Båter > 2000 t Kr 1.545,- pr. døgn

Båter < 500 t Kr 640,- pr. døgn

Båter < >500-2000 t Kr 960,- pr. døgn

Båter som ikke melder inn ankomst blir belastet et tilleggsgebyr i kaiavgift. Kr 1.000,-

Stykkgods Kr 26,50 pr. tonn

Bulk Kr 9,00 pr. tonn

Alle priser reguleres normalt en gang pr. år i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling før 

årsskiftet.

Hvis båter ikke melder sin ankomst ved å sende inn Innmeldingsskjema før anløp vil det bli belastet et 

tilleggsgebyr på kr 1.000,-.

Åpning av port på NATO-kaien krever at mannskap rykker ut og åpner og lukker porten hver gang.

Vederlag fastsatt i kommunestyret pr. 1.1.2022. Priser eks. mva.

Avtaleverket i kommunen tilsier at det må kreves inn for 2 timer pr. utrykning utenfor noarmal arbeidstid og 

for medgått tid innenfor normalarbeidstiden.

Pr. m3 fyllt vann Kr 32,-

Timepris Kr 700,-

Sand, pukk stein Kr 8,00 pr. tonn

Containere, anleggsbrakker Kr 350,- pr. stk.

Startavgift Kr 1.000,-


