
Langesund gjestehavn



Reglement for kommunale gjestehavner i 
Bamble kommune

For at alle skal få et hyggelig opphold skal Havnereglementet overhol-
des. Havneområdene er overvåket.

Reglement
Langesund Gjestehavn

Reglementets virkeområde
Dette reglementet gjelder for alle kommunens gjestehavner          
og er vedtatt av Bamble kommunestyre i sak 22/13
Bruk av gjestehavnen medfører automatisk aksept av dette          
reglementet
Gjestehavnen er åpen for bruk hele året, men har redusert          
servicetilbud utenfor høysesongen
I perioden 15. juni -15. august er oppholdstiden begrenset          
til 3 døgn. Resten av året kan tiden utvides under forutsetning        
av at båten er ”bebodd”. Dette skal avtales særskilt med Bamble  
kommune, Servicetorget eller Grenland Havn IKS. Båtplassene  
skal ikke brukes til «opplag»
Kommunen kan stenge brygger eller deler av bryggeanlegg          
hvis forholdene tilsier det

Generelle bestemmelser:
Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge «Regle-    
ment for kommunale gjestehavner i Bamble kommune» og            
øvrige anvisninger
Det skal være ro kl. 23.00. Musikk fra båten, uansett tid, skal  
ikke være så høy at den sjenerer omgivelsene
Båter fortøyd i gjestehavnen skal være ”bebodd”
Næringsvirksomhet fra båt og reparasjoner er ikke tillatt uten   
tillatelse fra Bamble kommune
Det tillates maks 2 båter i bredden
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VIKTIGE NØDTELEFONNUMMER!BRANN  110POLITI  112AMBULANSE  113
VED BRANN:•Alle som kan bli truet varsles, 
  brannvesenet tilkalles på tlf 110
•Slokking iverksettes med   tilgjengelig utstyr•Fjern truede båter og utstyr Brannsjefen

Båtstørrelsen skal harmonere med båtplassen. Båten må ikke    
være større eller tyngre enn båtplassen tillater
Båten skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyd i sam- 
svar med båtens størrelse og tyngde
Båteier og fører har ansvar for enhver skade som båten, dens   
fortøyning, mannskap eller gjester volder på bryggeanlegg, an- 
dre båter eller andre deler av havneanlegget. Skader skal umid- 
delbart rapporteres til kontakttelefon 35 96 52 40

Spesielle bestemmelser
Åpen ild og grilling er ikke tillatt i havneområdet
Brannfarlig materiale skal ikke kastes i containere eller søp-         
pelkasser
Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff
Hunder skal holdes i bånd
Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes       
for eiers regning og risiko
Flytebryggene ved Dampskipsbrygga i Langesund og gjeste   
bryggene på Stathelle er øremerket dagsbesøkende mellom kl. 
10.00 og kl.18.00 i perioden 15. juni -15. august. Liggetiden er i  
denne perioden begrenset til 4 t
Reglementet gjelder også for gjesteplasser i Stoa båthavn 15.    
juni – 15. august
Brudd på reglementet vil kunne føre til bortvisning, eller i gro-      
vere tilfeller fjerning av båten for eiers regning
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Bamble kommune/Grenland Havn IKS



Bamble kommune

Postadresse: Pb. 80, 3993 Langesund
Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevn. 12
Telefon: 35 96 50 00

postmottak@bamble.kommune.no
www.bamble.kommune.no

Gjestebrygger
Bamble kommune har gjestehavnsplasser for overnatting i Lange-
sund ved Dampskipsbrygga, i Kongshavn, Stoa og på Langøya.
På Stathelle er det dagplasser for besøkende.

Havneavgift
Opphold på dagtid er gratis. Havneavgift betales for opphold 
etter kl. 20.00 og betales fortrinnsvis via app når båten legger 
til brygga. Se egne oppslag. Gjester som ikke kan bruke denne 
betalingsordningen kan betale til havnebetjentene når de går sin 
tilsynsrunde.

Serviceanlegg
Dusj, vaskemaskin og toaletter ligger i servicebygget i Kongshavn. 
Her finnes også Langesund Turistservice med trivelige verter og      
turistbrosjyrer. 

Langøya 
Langøya gjestebrygger er i tillegg til å betjene Langesund og Langøya, 
et reisemål i seg selv. Med sin beliggenhet til en unik naturpark, vil 
bryggene kunne ta imot besøkende til øya hele året for rekreasjon, 
turer og opplevelser. På land ved bryggene er det en gresslette for 
lek, solbading og piknikturer. En strand sydvestvendt mot Lange-
sund skal innby til bading – i tillegg til bademuligheter fra bryggene. 
Langøya hovedgård - senter for matauk, driver restaurant i de idyl-
liske omgivelsene i sommermånedene.


