HAMN OCH TRAFIKAVGIFTSTAXA FÖR LÅNGNÄS HAMN AB FRÅN DEN 1.1.2019
TILLSVIDARE.
§1
Hamnavgift för fartyg upp till 2000 NT
Hamnavgiften för anlöp av Långnäs Hamn Ab:s hamn beräknas utgående från varje
nettotal av fartygets nettodräktighet (NT) enligt följande:
Regelbunden
trafik per anlöp, €

Oregelbunden
trafik per anlöp, €

Fartyg mindre än 500 NT erlägger

62

72

Fartyg vars NT är 500 - 1000 erlägger

135

155

Fartyg vars NT är 1001 - 2000 erlägger

206

232

Fartyg vars NT är över 2000 erlägger MINST

260

285

§2
Hamnavgift för fartyg vars NT överstiger 2000
Fartyg i regelbunden trafik året runt på Långnäs Hamn debiteras en hamnavgift, med
beaktande av vad som stadgas i § 1 enligt följande:
Regelbunden
trafik per anlöp, €

Oregelbunden
trafik per anlöp, €

För fartygets första 10.000 NT debiteras

5,14 cent per NT

7,73 cent per NT

För därpå följande 10.000 NT debiteras

3,59 cent per NT

5,46 cent per NT

För därpå följande 10.000 NT debiteras

2,01 cent per NT

3,09 cent per NT

För varje därpå följande NT debiteras

0,77 cent per NT

1,37 cent per NT

Fartyg i regelbunden trafik på Långnäs Hamn som angör hamnområdet men av någon
orsak inte går till kaj kan debiteras 50 % av hamnavgiften.
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Ovan angivna avgifter gäller per anlöp och fartyg. För att ett fartygs trafik skall anses
regelbunden bör den följa kungjord och till Långnäs Hamn Ab delgiven turlista samt
under i frågavarande kalenderår i en följd omfatta minst två (2) anlöp per vecka. Sker
avbrott i regelbunden trafik på grund av force majeure, årsöversyn och dockning, byte eller
försäljning av fartyg kan Långnäs Hamn Ab såvida det anses skäligt medge undantag från
nämnda stadgande.

§3
Tross mottagning
Under den tid hamnen normalt är bemannad ingår trossmottagning i hamnavgiften. För
anlöp under den tid hamnen normalt är obemannad debiteras en tross mottagningsavgift
om 180 Euro per anlöp. Avgiften inkluderar service för hantering av tross vid ankomst och
avgång.
För fartyg över 1000 NT är det obligatoriskt att anlita Långnäs Hamn Ab för förtöjning och
losskastning.

§4
Prisavdrag
A) För passagerartrafik som idkas året runt på Långnäs Hamn beviljas prisavdrag om 1,25
Euro per passagerare. Det maximala prisavdraget räknat på ordinarie fartyg, kan uppgå till
högst 20.000 Euro per kalenderår. Eventuella ersättningsfartyg på ordinarie rutt räknas som
ordinarie fartyg. För erhållande av prisavdrag krävs att rederiet senast den 7:e varje månad
till Långnäs Hamn Ab inlämnar föregående månads passagerarstatistik.
B) För fartyg med utsläpp av kväveoxider på maximalt 8 gram per kWh av effekten av
fartygets samtliga hjälp- och huvudmotorer vid 75 % belastning reduceras hamnavgiften
enligt följande:
< 1 gram
8,0 %
4 - 5 gram
3,0 %
1 - 2 gram
6,0 %
5 - 6 gram
2,0 %
2 - 3 gram
5,0 %
6 - 7 gram
1,0 %
3 - 4 gram
4,0 %
7 - 8 gram
0,5 %
Miljörabatten utgår endast för fartyg vars rederi kan styrka att man kontinuerligt opererar
med den kväveoxidreducerande utrustningen i drift.
I samband med anmälan av fartygets anlöp skall för erhållande av rabatt uppvisas av
sjöfartsmyndighet godkända gällande intyg som visar reduceringen av utsläpp. Med
tanke på kväveutsläpp skall intyget förutom de motorernas kväveoxidsemission i gram Nox
per kilowattimme redovisa ett framräknat viktat genomsnittsvärde för fartygets totala
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Nox-emission i gram/kWh med en decimal vid 75 % belastning för den totala installerade
maskineffekten.
Ett gällande intyg beträffande reduktion av kväveoxid som berör fartyg i regelbunden
trafik på Långnäs Hamn sänds direkt till Långnäs Hamn Ab.
Långnäs Hamn Ab kan vid behov begära in övriga handlingar och utredningar av
rederiet för att användas vid fastställande av hamnavgiften.
C) Då ett fartyg angör en andra gång under samma dygn1 reduceras hamnavgiften med 50%
(av ordinarie hamnavgift) för fartygets andra anlöp.
D) Efter att ett och samma fartyg som under ett kalenderår anlöpt Långnäs Hamn 360 gånger
reduceras hamnavgiften därefter med 35% av ordinarie hamnavgift under resten av
kalenderåret.

§5
Bogserbåtar, pråmar, nöjesfarkoster och andra liknande farkoster
Hamnavgift vid ankomst
för båtar med längd under 15 m
för båtar med längd mellan 15 - 30 m
för båtar med längd över 30 m

EURO
35
45
55

§6
Hamnavgift uppbärs inte för fartyg:
1. som anlöper hamnen enbart för att ilandsätta eller ta ombord sjuk person eller
ilandsätta person som avlidit på fartyget
2. som avlämnar eller tar ombord lots
3. som anlöper nödhamn
§7
Beräkningsgrund för hamnavgiften
Beräkningsgrunden för hamnavgiften utgörs av det nettotal av fartygets nettodräktighet (NT)
som fartygets mätbrev utvisar. Om mätbrev saknas eller om nettodräktigheten är noll
används en enligt Långnäs Hamn Ab skälig nettodräktighet.
1

Dygn definieras i det här sammanhanget som tiden från kl 00:00 till kl 23:59.
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§8
Erläggande av hamnavgift
Hamnavgiften erläggs normalt mot faktura i efterskott. I fall där det bedöms vara
nödvändigt kan hamnavgiften fordras i förskott

§9
Anmälan vid ankomst
Fartygets befälhavare eller hans ombud skall ofördröjligen i samband med fartygets
ankomst till hamnpersonalen göra en fartygsanmälan samt vid behov uppvisa fartygets
mätbrev och om fartyget har last uppgifter om lastens art, mängd och mottagare.
§ 10
Övrigt
Uppläggning av fartyg är inte tillåtet inom hamnområdet.
Förseningsränta uppbärs enligt villkor fastställd i räntelagen.
Avgifterna anges exklusive mervärdesskatt.
För inrikestrafik tillkommer mervärdesskatt.

Hamntaxan fastställd av Långnäs Hamn Ab:s styrelse den 31.10.2018
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Bilaga 1 till Långnäs Hamn Ab:s hamntaxa rörande lämnande av avfall samt grå- och
svartvatten
AVFALLSHANTERINGSAVGIFT
Avfallshanteringsavgiften baserar sig på landskapslagen om mottagning i hamn av
fartygsrelaterat avfall och lastrester (ÅFS 58/2003) samt landskapsförordning om mottagning
av fartygsgenererat avfall och lastrester (ÅFS 67/2003).
Grunden för fartygens avfallshanteringsavgift per besök i Långnäs hamn är det tal som anger
fartygets nettodräktighet (NT).
Avfallshanteringsavgiften utgör för närvarande 3 cent per NT
Dock med beaktande av följande minimi- och maximiavgifter:
Minimiavgift: 25 Euro
Maximiavgift: 550 Euro
Denna taxa gäller för alla fartyg med i ovannämnda lag nämnda undantag.
Anmälan beträffande avfall som kommer att lämnas i Långnäs hamn skall om möjligt göras
minst 24 timmar före ankomsten. Om anmälan görs senare än två timmar före ankomst eller
om anmälan inte alls görs eller görs felaktigt (§ 13 i ovannämnda lag) kan
avfallshanteringsavgiften, minimi- och maximiavgiften utökas med högst 25 %.
Anmälan om lämnande av avfall görs på blankett som per e-mail kan erhållas från Långnäs
Hamn Ab. Blanketten rekvireras per telefon, 018-35683. Ifylld blankett skickas till Långnäs
Hamn Ab, per e-mail trafik@langnashamn.ax inom stipulerad tid.
AVGIFT FÖR ILAND PUMPNING AV GRÅ- OCH SVARTVATTEN
Avgiften för att lämna svart- och gråvatten är 90 Euro per anlöp och 6,52 Euro per m3 gråoch svartvatten.
Fartyg som angör inrikeskajen har möjlighet att pumpa iland grå- och svartvatten under
förutsättning att hamnens anslutningar passar fartyget. Kontakta hamnen för detaljerad
information. Avgiften är då 6,52 Euro per m3 grå- och svartvatten.
För fartyg i inrikestrafik tillkommer mervärdesskatt. Avgiften gäller tillsvidare.
Avgifterna är fastställda av Långnäs Hamn Ab:s styrelse 31.10.2018.
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Bilaga 2 till Långnäs Hamn Ab:s hamntaxa rörande isbrytning

För isbrytning i farleden intill hamnen med hamnisbrytare (bogserbåt) debiteras 400 Euro
per dygn för de fartyg som använder Långnäs Hamn Ab:s utrikeskaj. För fartyg som använder
Långnäs Hamn Ab:s inrikeskaj debiteras 250 Euro per dygn.
Mervärdesskatt 24 % tillkommer.
Isbrytning kan ske då isläget bedöms vara sådant att problem kan uppstå att vända fartygen i
farleden intill hamnen (Utrikeskajen) eller att problem kan uppstå att komma ut i farleden
från hamnen (Inrikeskajen).
Den slutliga bedömningen av isläget görs av hamnen. Rederierna och/ eller fartygens befäl
ombedes kontakta bolagets VD per telefon +358407206201 eller per e-post
trafik@langnashamn.ax för att hjälpa till med bedömningen av isläget.
Isbrytningstaxan är fastställd av Långnäs Hamn Ab:s styrelse den 31.10.2018.

Taxan gäller tillsvidare.

31.10.2018
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Bilaga 3 till Långnäs Hamn Ab:s hamntaxa rörande hamnens öppenhållning

För närvarande är hamnen normalt bemannad vardagar kl. 10.00 – 16.00 samt kl. 23.30 –
06.00 alla nätter utom natten till söndag då hamnen är öppen 23.30 – 04.30.
Hamnens öppenhållning är fastställd av Långnäs Hamn Ab:s VD 31.10.2018.
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