Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. janúar 2014

Hafnir Ísafjarðarbæjar

2014
Gjöld
Lestagjöld

13,75kr./mælieiningu

Bryggjugjöld
Bryggjugjöld (<20.000 brt)
Bryggjugjöld (>20.000 brt)

6,83 kr./mælieiningu pr. hafinn sólahring
8,19 kr./mælieiningu pr. hafinn sólahring

Vörugjöld
Vörugjöld, 1. flokkur
Vörugjöld, 2. flokkur
Vörugjöld, 3. flokkur
Vörugjöld, 4. flokkur
Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald)
Hámarksgjald skv. 4. flokki
Lágmarksgjald í öllum flokkum

313,21 kr./tonn
530,75 kr/tonn
573,95 kr/tonn
1.447 kr/tonn
1,58%
5.796 kr.
617,20 kr.

Farþegagjöld
Pr. fullorðinn með farþegabátum og skemmtiferðaskipum
Pr. barn með farþegabátum og skemmtiferðaskipum

50,50 kr.
25,25 kr.

Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrri skip sem falla undir skilgreiningu hafnverndar
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu

40.064 pr. koma
4.593 kr/klst
7.428 kr/klst

Þjónusta
Rafmagn
Rafmagnssala
Rafmagnsmælar fyrir smábáta
Rafmagnstenglagjald fyrir flotbryggjur og trébryggjur
Rafmagnstenglagjald fyrir hafskipakant
Rafmagnsgjöld breytast án fyrirvara samkv. Breytingu á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða hverju sinni.

14,75 kr/kWst
50.328 kr.
3.506 kr.
8.137 kr.

Hafnsaga
Hafnsögugjald
5,46 kr./mælieiningu
Hafnsögugjald til og frá höfn
5.644 kr.
Hafnsögusjóður, skip sem nota hafnsögumann
869 kr.
Hafnsögugjöld skulu greidd fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi 2.609 kr. fyrir hvert skip, auk 5,04 kr. á mælieiningu
(mestu brúttóstærð). Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða
hálft hafnsögugjald.
Leigugjöld
Leiga á gámavöllum, svæði A
Leiga á gámavöllum, svæði B
Leiga á gámavöllum, án skips
Leiga í geymsluporti, Suðurtanga
Hafnarbakkaleiga
Leiga á kranalykli
Leiga á hjólaskóflu
Leiga á flotgirðingu
Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði
Hafnsögubátur
Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn
Fyrir eina ferð með hafnsögumann
Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar
Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta.
Vatnsgjald
Vatn fyrir báta <15 brt.
Vatn fyrir báta 15-30 brt.
Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 tonn
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma
Móttaka skipa
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu

84 kr./fermetri á mánuði
50,3 kr./fermetri á mánuði
167 kr./fermetri á mánuði
78 kr./fermetri á mánuði
270 kr./tonn eða rúmmetri á dag
3.323 kr. hvert skipti
8.563 kr./klst
8.563 kr./klst
15.444 kr/m2 á ári

19.856 kr.
19.856 kr.
42.853 kr.
skv. samkomulagi LÍÚ/tryggfél.

1.366 kr./mánuði
2.734 kr./mánuði
300 kr./rúmmetri
4.516 kr. fyrir útkall

9.207 kr.
14.189 kr.

Sorphirðugjald
Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa
Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda.
Vogargjöld
Almenn vigtun
Vogargjald smábáta, lágmarksgjald
Flutningabílar og skoðun á bílavog
Lágmarksgjald, vöruvigtun
Útkall við vigtun í yfirvinnu
Viðlegugjöld
Bátar <20 brt.
Bátar >20 brt.
Bátar <20 brt. fast legupláss
Bátar >20 brt. fast legupláss
Daggjald báta <20 brt.
Daggjald báta >20 brt.
Skip >80 brt.
Uppsátursgjald
Skráningargjald og önnur gjöld
Skráning í Gafl, skráningarkerfi Fiskistofu á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi
Kranagjald, löndun með hafnarkrana
Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum

8.704 kr.

152 kr./tonn
667 kr./löndun
1864 kr/skipti
1316 kr./vigtun
4.255 kr.

7.197 kr./mánuði
11.023 kr./mánuði
9.140 kr./mánuði
14.231 kr./mánuði
1.926 kr.
2.706 kr.
99.43 kr. pr. brt./mánuði
2.342 kr./mánuði

29 kr/tonn
274 kr./tonn
135 kr./tonn

Á öll verð samkvæmt verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður 24,5% virðisaukaskattur
sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt
Sjá nánar í samþykkt um gjaldskrá hafna Ísafjarðarbæjar

