HAMNTAXA för Långnäs Hamn fr.o.m. 1.1.2021
1.

Allmänt
1.1

Öppettider och kontaktuppgifter
Passagerarterminalens normala öppethållningstider är
Vardagar
00.00 – 04.00, 09.00 – 16.00, 23.30 – 24.00
Lördag & Söndag
00.00 – 04.00, 13.00 – 16.00, 23.30 – 24.00
Passagerarterminalens öppethållningstider kan variera. Aktuella öppettider återfinns
på hamnens webbsida www.langnashamn.ax
Kontaktuppgifter till Långnäs Hamn Ab
Prissättning, fakturering, öppethållning och övriga frågor:
VD Ronny Eriksson
email: ronny.eriksson@langnashamn.ax
Telefon + 358 (0)18-35683

1.2

Allmänt om prislistan och Långnäs hamn
Denna gällande prislista har fastslagits av Långnäs Hamn Ab:s styrelse 24.11.2020
och gäller från och med 1.1.2021 till 31.12.2021.
Långnäs Hamn Ab förbehåller sig rätten att ensidigt revidera prislistan.
Genom att anlöpa till Långnäs Hamn Ab godkänner fartyget/farkosten och dess
rederi/ägare de avgifter som fastställs i denna prislista om inte annat specifikt
överenskommits med Långnäs Hamn Ab.
Genom att anlöpa till Långnäs Hamn Ab godkänner man även Långnäs Hamn Ab:s
allmänna avtalsvillkor. Dessa finns tillgängliga på Långnäs Hamn Ab:s hemsida,
www.langnashamn.ax
För en korrekt fakturering av ska Fartygets befälhavare/befälhavares ombud eller
rederi inlämna de uppgifter som Långnäs Hamn Ab begär. Dylika dokument är t.ex.
fartygsanmälan, fartygets mätbrev och uppgifter om lastens art, mängd och
mottagare.
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1.3

Betalningsvillkor
Fakturering av Långnäs Hamn Ab utförda tjänster och service sker normalt i
efterskott. Långnäs Hamn Ab förbehåller sig dock rätten att kräva betalning i förskott i
fall där det bedöms vara nödvändigt.
Betalningen av avgifterna ska betalas till Långnäs Hamn Ab senast på fakturan
angivet datum om inte annat överenskommits.
Om en faktura inte är betald senast på förfallodag tillkommer lagstadgad
dröjsmålsränta på det försenade beloppet fram till dag för betalning.
För indrivning av förfallna obetalda fakturor debiteras indrivningsavgift.
Samtliga i prislistan angivna avgifter är angivna utan mervärdesskatt om inte annat
anges. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inte verksamheten eller
kunden/fartyget är undantagna mervärdesskatteplikt.

2.

Hamnavgift
2.1

Allmänt
Beräkningsgrunden för hamnavgiften utgörs av det nettotal av fartygets
nettodräktighet (NT) som fartygets mätbrev utvisar.
För att erhålla korrekta uppgifter bör uppgifter om nettodräktighet framgå av
fartygsanmälan eller skilt bekräftas genom uppvisande av fartygets mätbrev.
Om mätbrev saknas eller om nettodräktigheten är noll används en enligt Långnäs
Hamn Ab skälig nettodräktighet.
Långnäs Hamn Ab förbehåller sig rätten att vid behov begära in övriga handlingar och
utredningar av rederiet för att användas vid fastställande av hamnavgifterna.

2.2

Avgift för anlöp
Fartyg upp till 2000 NT
Nettodräktigheten
< 500 NT
500 – 1000 NT
1001 – 2000 NT

Avgift per anlöp
64 euro
140 euro
213 euro
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Fartyg vars NT överstiger 2000 NT
Nettodräktigheten
För fartygets första
10 000 NT debiteras

Avgift per anlöp
5,30 cent per NT
dock minst 268 euro

För fartygets därpå följande
10 000 NT debiteras
För fartygets därpå följande
10 000 NT debiteras
För varje därpå följande
NT debiteras

3,70 cent per NT
2,07 cent per NT
0,80 cent per NT

Bogserbåtar, pråmar, nöjesfarkoster och andra liknande farkoster
Farkostens längd
<15 meter
15 – 30 meter
>30 meter

Avgift per anlöp
35 euro
45 euro
55 euro

Hamnavgift uppbärs inte för fartyg eller farkoster om anlöp sker enbart i syfte
att:
●
●
●

2.3

ilandsätta eller ta ombord sjuk person eller ilandsätta person som avlidit på
fartyget
avlämna eller tar ombord lots
söka nödhamn

Avgift för angörande av hamnområde
Fartyg i regelbunden trafik som angör Långnäs Hamn Ab:s hamnområde men av
någon orsak inte går till kaj kan debiteras 50 % av hamnavgiften.
Med regelbunden trafik avses, i denna hamntaxa, minst två (2) anlöp till Långnäs
hamn för ett och samma fartyg per vecka under en tidsperiod om ett kalenderår, enligt
en på förhand till LHAB kommunicerad och fastslagen turlista.

2.4

Avgift för trossmottagning
Per fartyg/ anlöp

185 euro

För fartyg över 1000 NT är det obligatoriskt att anlita Långnäs Hamn Ab för förtöjning
och losskastning.
Avgift för trossmottagning debiteras inte för fartyg i regelbunden trafik som använder
hamnens automatiska förtöjning. Avgiften för trossmottagning debiteras inte för fartyg
i regelbunden trafik som, av orsaker som inte är beroende av fartyget, inte kan
använda hamnens automatiska förtöjning eller om hamnens automatiska förtöjning
inte har tillräcklig kapacitet p.g.a. hård vind eller andra väderrelaterade orsaker.
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2.5

Prisavdrag miljörabatt
Fartyg som vid en 75 % belastning av fartygets samtliga hjälp- och huvudmotorer har
ett maximalt utsläpp av kväveoxider om 8 gram per kWh kan erhålla en miljörabatt i
form av ett prisavdrag på avgift per anlöp.
Prisavdragets storlek är beroende av utsläppets omfattning.
Utsläpp av kväveoxider
<1 gram
1–2 gram
2–3 gram
3–4 gram

Prisavdrag
8,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %

Utsläpp av kväveoxider
4–5 gram
5–6 gram
6–7 gram
7–8 gram

Prisavdrag
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,5 %

För att erhålla miljörabatt krävs att:
fartygets rederi kan med intyg styrka att man kontinuerligt opererar med den
kväveoxidreducerande utrustningen i drift.
att man kan uppvisa ett av sjöfartsmyndighet godkänt gällande intyg som visar (a)
motorernas kväveoxidsemission i gram Nox per kilowattimme, och (b) ett framräknat
viktat genomsnittsvärde för fartygets totala Nox-emission i gram/kWh med en decimal,
vid en 75 % belastning av den totala installerade maskineffekten.
Dokumentationen för miljörabatt ska överlämnas till Långnäs Hamn Ab i samband
med anmälan av fartygets anlöp. Långnäs Hamn Ab har rätt att kräva ytterligare
utredning om den inlämnade dokumentationen ger anledning till det. Om Långnäs
Hamn Ab inte erhåller tillräcklig utredning eller ingen utredning alls sker fakturering
utan avdrag.
Fartyg i regelbunden trafik behöver inte lämna in dokumentation vid varje anlöp utan
det räcker att gällande intyg en gång översänts till Långnäs Hamn Ab. Det åligger
fartyget/rederiet att fortlöpande uppdatera inlämnade intyg.
Långnäs Hamn Ab förbehåller sig rätten att vid behov begära in övriga handlingar och
utredningar av rederiet för att användas vid fastställande av eventuell miljörabatt.

2.6

Prisavdrag på avgiften för anlöp för frekventa anlöp
Om ett fartyg anlöper Långnäs hamn två gånger under ett och samma dygn
reduceras avgiften för det andra anlöpet med 50 %.
Med dygn avses härvid tiden från kl. 00:00 till kl. 23:59.
Om ett fartyg (ersättningsfartyg beaktade) under ett kalenderår anlöpt Långnäs hamn
360 gånger reduceras ordinarie avgiften för anlöp för efterföljande anlöp under
kvarvarande del av kalenderåret med 35%.
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3.

Avfallshanteringsavgifter
3.1

Avfallshanteringsavgifter
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 anlöp i Långnäs hamn är det tal som
anger fartygets nettodräktighet (NT).
Avfallshanteringsavgiften är 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 kan fås per e-post.
Kontakta Långnäs Hamn Ab, trafik@langnashamn.ax eller + 358 (0)18-35683.
Ifylld blankett skickas till Långnäs Hamn Ab, per e-mail trafik@langnashamn.ax inom
stipulerad tid.

3.2

Avgift för hantering av grå- och svartvatten
Avgiften för ilandpumpning av svart- och gråvatten är 90 euro per anlöp och 6,52 euro
per m3 grå- och svartvatten. För fartyg i inrikestrafik tillkommer mervärdesskatt.
Fartyg som angör Inrikeskajen har möjlighet att pumpa iland grå- och svartvatten
under förutsättning att hamnens anslutningar passar fartyget. Avgiften är då 6,52 Euro
per m3 grå- och svartvatten. Kontakta hamnen för detaljerad information.

4.

Isbrytning
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).
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Den slutliga bedömningen av isläget görs av hamnen.
Rederierna och/ eller fartygens befäl ombedes kontakta bolagets VD per telefon +358
407 206 201 eller per e-post trafik@langnashamn.ax för att hjälpa till med
bedömningen av isläget.
För isbrytning i farleden intill hamnen med hamnisbrytare (bogserbåt) debiteras 420
euro per dygn för fartyg som använder Långnäs Hamn Ab:s utrikeskaj.
För fartyg som använder Långnäs Hamn Ab:s inrikeskaj debiteras 265 euro per dygn.
Mervärdesskatt tillkommer.

5.

Vattenleverans
Färskvatten kan tillhandahållas till fartyg liggande vid kajanläggning där ledningsnätet
är utbyggt.
Leverans och pris kräver skild överenskommelse med Långnäs Hamn Ab. Förfrågan
om färskvattenleverans ska tillställas Långnäs Hamn Ab senast ett dygn i förväg.

6.

El
El kan tillhandahållas till fartyg liggande vid kajanläggning där ledningsnätet är
utbyggt.
Leverans och pris kräver skild överenskommelse med Långnäs Hamn Ab. Förfrågan
om el ska tillställas Långnäs Hamn Ab senast ett dygn i förväg.
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