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1 Generelt  

Alle priser oppgitt i norske kr. 

For utfyllende informasjon om betingelser, se LHs forretningsbetingelser 

2 Anløpsavgift 

Anløpsavgift prises etter følgende satser:  

            Intervall Sats pr. tonn 

-For de første      300 BT 1 - 300 0,39 

For de neste      300 BT 301 - 600 0,35 

For de neste      600 BT 601 - 1200 0,32 

For de neste      800 BT 1201 - 2000 0,29 

For de neste    1000 BT 2001 - 3000 0,23 

For de neste    2000 BT 3001 - 5000 0,21 

For de neste    5000 BT 5001 - 10000 0,15 

For de neste  10000 BT 10001 - 20000 0,12 

For de neste  10000 BT 20001 - 30000 0,12 

For de neste  20000 BT 30001 - 50000 0,10 
For alt over    50000 BT Over 50000 0,09 

Minste anløpsavgift pr. anløp er kr. 50,00.- 

 

3 Vederlag for bruk av infrastruktur 

3.1 Kaivederlag 

Bruk av kaier LH disponerer prises etter følgende satser:  

            Intervall Sats pr. tonn 

For de første      300 BT 1 - 300 5,75 

For de neste      300 BT 301 - 600 4,58 

For de neste      600 BT 601 - 1200 4,56 

For de neste      800 BT 1201 - 2000 4,52 

For de neste    1000 BT 2001 - 3000 3,72 

For de neste    2000 BT 3001 - 5000 3,40 

For de neste    5000 BT 5001 - 10000 2,98 

For de neste  10000 BT 10001 - 20000 3,30 

For de neste  10000 BT 20001 - 30000 2,84 

For de neste  20000 BT 30001 - 50000 2,51 

For de neste  50000 BT 50001 - 100000 2,10 

For alt over  100000 BT Over*  2,31 

Minste kaivederlag pr. døgn er kr. 500,00.- 

 

Bruk av fortøyningsbøyer for fartøy prises til ½ pris av kaivederlag. 
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Kaivederlag pr. døgn for private yachter som ikke har daglige avganger: 

Båter under 12 meter      kr     450,00  
Båter   12 – 15 meter      kr     550,00 
Båter   15 – 18 meter      kr     750,00  
Båter   18 – 20 meter      kr     850,00 
Båter   20 – 24 meter      kr     950,00  
Båter   24 – 30 meter      kr   1500,00 
Båter   30 – 40 meter      kr   3500,00 
Båter   40 – 50 meter      kr   4500,00 
Båter   50 – 60 meter      kr   6500,00 
Båter   60 – 80 meter      kr   8500,00 
Båter   80 - 100 meter     kr 12500,00 
 
 
Mindre næringsbåter betaler passasjergebyr i henhold til kapittel 3.2.3 Passasjervederlag 

 

Bruk av skips tendere 

Kaivederlag for tenderbåter pr anløp flytekai                         kr 250,00 

Tendere defineres som fartøyets mindre båter benyttet for å frakte passasjerer, mannskap 

eller gods mellom fartøy og land med korte opphold ved kai. Skip til anker skal rapportere 

antall bevegelser til kai med tendere.  Dersom dette ikke rapporteres på avgangsmelding vil 

havnen fastsette antall bevegelser på skjønn. 

3.2 Varevederlag: 

3.2.1 Stykkgods ilegges varegebyr etter følgende satser: 

Varegebyr for stykkgods skal være kr. 55,50 pr. tonn, men med følgende unntak: 

 

Båter og personbiler pr. stk.           kr  210,00  

Containere (tom) under 10 fot pr.stk.           kr  150,00  

      - « -      (tom) 10 fot pr. stk.     kr  210,00 

      - « -      (tom) 20 fot pr. stk.     kr  410,00 

      - « -      (tom) 40 fot pr. stk.     kr  810,00 

 

Anleggsmaskiner og lastebiler betaler etter vekt.                

 

3.2.2 Bulk 

Bulkgods ilegges varegebyr etter følgende satser: 

Varegebyr pr. tonn: 

 
Bulkgods (sand, asfalt, kull o.l.)    kr   43,00  
Oljeprodukter og andre flytende varer pr tonn                                    kr   43,00 
 

3.2.3 Passasjervederlag 

Ombordstigende passasjerer pr. person     kr   30,00 
Ilandstigende passasjerer pr. person     kr   30,00 
 
Passasjervederlag skal rapporteres på avgangsmelding. Dersom dette ikke rapporteres på 
avgangsmelding vil havnen fastsette antall bevegelser på skjønn. 
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3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 

 

3.3.1 Opplagsvederlag 

Kvadratmeter pr døgn       kr   29,00 

3.3.2 Container lagring etter avtale 

20 fots container /uke        kr  150,00 

40 fots container /uke        kr  300,00 

 

3.3.3 Parkering 

Buss /uke         kr 1500,00 

Bil /uke         kr   500,00 

 

3.3.4 Opplag av fartøy på land  

Fartøy under 12 m lengde pr. mnd.     kr 1250,00 

Fartøy over 12 m lengde pr. mnd.     kr 1750,00 

 

3.4 Vederlag for bruk av sjøarealer  

Prises etter avtale med Longyearbyen havn 

 

 

4 Gebyrer 

4.1 Avfall  

 

Feilsortering av avfall eller hensetting av avfall på kai eller havneområde etter 
avgang faktureres et gebyr på kr 16.500.- pr tilfelle 
 

Avfall leveres etter reglene i ”LHs Forretningsvilkår for 2017” 

Pris pr m3 sortert avfall levert i LH sine containere    kr  1.695,00   

Pris pr kg sortert avfall levert i LH sine containere    kr       17,50 

Europaller og andre paller for godshåndtering pr. stk.   kr.    150,00 

Spesialavfall som leveres til havnas avfallsmottak belastes med et behandlingsgebyr på 15% 

ut over pris fra avfallsanlegg. 

Longyearbyen havn forbeholder seg retten til å velge den beregnings formen som gir  

høyest pris dersom pris på vekt overstiger pris på volum 

 

Skip som ikke leverer avfallsrapporter til LH betaler etter følgende satser: 

 
Cruise og passasjerskip i kystfart pr. pers      kr       135,50 

Passasjerskip i lokalfart med kortere fravær fra LH enn ett døgn pr pers  kr           6,90 

Andre fartøyer i ordinær trafikk pr BRT:      kr           1,65 

 

Minste avfallsgebyr         kr    1.695,00 
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Skip som leverer i container på kai betaler direkte til renovasjonsselskap eller 

viderefaktureres fra Longyearbyen havn. Container må bestilles senest 72 timer før anløp 

Rapportering av avfall skal skje minimum 1 døgn før anløp.  Dersom rapport ikke er levert 

ved avgang vil Longyearbyen havn fastsette avfallsmengde på skjønn 

4.2 ISPS gebyr  

Sikkerhetsnivå 1 

Cruise-/passasjerfartøy i utenriks fart kr 18.00 pr passasjer 
Minste gebyr kr 7450,00 / pr anløp 
 
Godsskip betaler etter antall timer til kai i henhold til timesatser i punkt 5.4 
 

ISPS-gebyr for andre skip er fastsatt til 20% av kaivederlaget ved anløp til Bykaia. 

Ved sikkerhetsnivå 2 og 3 betaler skipene for faktiske utgifter ved anløpet. 

Gods, avfall mm. etterlatt på kai innenfor ISPS området etter skipets avgang medfører et 

gebyr på kr. 16.500.- 

 

4.3 Saksbehandlingsgebyr 

 
Gebyr etter timesats 
Gebyr kan fastsettes etter faktisk medgått tid i følgende tilfeller: 

- for saksbehandling med hjemmel i hjemmel i lov 17. april 2009 nr 19 om havner og 
farvann §27 første ledd, samt forskrift av 20. desember 2010 nr. 1760 

- annet arbeid LH utfører i henhold til gjeldende regelverk innenfor vårt ansvarsområde, og 
som ikke omfattes av konkrete satser fastsatt i dette gebyrregulativet 

- eller der saken medfører unormalt mye ekstraarbeid 
 
I slike tilfeller skal timesatsen for arbeidet følge fakturasatsen for: «Timesatser konsulenttjenester 
og annen arbeidskraft» 
 

 
5 SALG AV TJENESTER 

5.1 Vann 

Pr m3         kr    95,00  

 
5.2 Strøm 

Pr kwh:       kr    3,50   

 

5.3 Trossetjenester  

Fortøyningshjelp pr. pers. man – fre 08:00-16:00  kr    860,00 pr påbegynt time 

Overtid pr. pers (1600-0800, og lør-/søn-/helligdag) kr    635,00 pr påbegynt time 

Fortøyningsbåt      kr 4.970,00 pr påbegynt time 

 

5.4 Timesatser konsulenttjenester og annen arbeidskraft 

Pr person, man – fre 0800-1600         kr     860,00 pr påbegynt time 

Overtid pr. pers (1600 – 0800, lør-/søn-/helligdag)  kr     635,00 pr påbegynt time 
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5.5 Adgangskort/kjøretillatelse 

Pris pr. adgangskort       kr   350,00 

Pris pr kjøretøy      kr   130,00 

 

 

 

6 Leie av utstyr 

 

6.1 Havnebåter m/mannskap 

0800 – 1600 man/fre med 2 mannskap     kr   6.950,00 pr. time 

1600 – 0800, lør/søn med 2 mannskap     kr   8.250,00 pr. time 

Bruk av fortøyningsbåter til slepe/skyve assistanse(tug)   kr 10.950,00 pr. time 

Bruk av fortøyningsbåter til slepe/skyve  

assistanse(tug), 1600 – 0800 lør/søn med 2 mannskap  kr 12.250,00 pr. time 

Minstetakst 1 time 

 

6.2 Hjullaster m/fører 

man – fre 08:00-16:00/time       kr   1585,00 

1600 – 0800, lør-/søn-/helligdag/time     kr   2200,00 

 


