Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. janúar 2019

Hafnir Ísafjarðarbæjar
Á öll verð skv. verðskrá þessari, nema á farþegagjöld og þjónustu við erlend skip, er lagður
24% virðisaukaskattur sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt.

Gjöld
Lestagjald
Bryggjugjald (<20.000 brt)
Bryggjugjald (>20.000 brt)
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
Farþegagjald
Farþegagjöld fullorðin
Farþegagjöld barn að 12 ára

15,85 kr GRT
7,85 kr GRT
9,44 kr GRT

361,50 kr
600,00 kr
661,50 kr
1.667,00 kr
1,58%
6.674,00 kr
711,00 kr

pr.tonn
pr.tonn
pr.tonn
pr.tonn
Aflaverðm
pr.tonn
pr.tonn

125,00 kr pr.farþega
75,00 kr pr.farþega

Siglingavernd.
Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu
Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu

46.128,00 kr pr.koma
5.396,00 kr pr.klst
8.786,00 kr pr.klst

Þjónusta
Rafmagnssala
Rafmagnsmælar fyrir smábáta
Rafmagnstenglagjald fyrir flotbryggjur og trébryggjur
Rafmagnstenglagjald fyrir hafskipakant

17,31 kr
59.318,00 kr
5.228,00 kr
9.693,00 kr

Hafnsaga
Hafnsögugjald
Hafnsögugjald/ leiðsögugjald/hafnsögusjóður
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.
skv. samkomulagi SFS/tryggfél.
Leigugjöld
Leiga á gámavöllum, svæði A
Leiga á gámavöllum, svæði B
Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna
Leiga í geymsluporti, Suðurtanga
Hafnarbakkaleiga
Leiga á kranalykli
Leiga á lyftara m/manni
Leiga á flotgirðingu
Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði
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

KWST
Stk.
Stk.
Stk.

6,47 kr GRT
8.588,00 kr

22.744,00 kr klst
22.744,00 kr
47.424,00 kr klst

86,00 kr
58,00 kr
192,00 kr
90,00 kr
310,00 kr
3.807,00 kr
11.057,00 kr
9.913,00 kr
17.604,00 kr

fermetri
fermetri
fermetri
fermetri
tn/m3
per skipti
klst
klst
m2/ár

1.563,00 kr
3.131,00 kr
343,00 kr
5.188,00 kr

mán
mán
pr.rúmm.
Útkall

Móttaka skipa
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu
Sorphirðugjald
Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa
Úrgangsgjald (lágm. 5.900, hám. 50.000)
Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd)
Nánar um úrgangsgjald, förgunargjald, endurgreiðslur
og fleira má sjá í „ítarlegri útgáfu“ gjaldskráarinnar

10.831,00 kr pr.mann
16.425,00 kr pr.mann

9.969,00 kr pr. ferð
0,69 kr kr/brt
2,55 kr kr/brt

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
Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga
Kranagjald, löndun með hafnarkrana
Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum

207,00 kr
763,00 kr
2.136,00 kr
1.508,00 kr
5.005,00 kr

8.243,00 kr
12.626,00 kr
10.469,00 kr
16.291,00 kr
2.206,00 kr
2.257,00 kr
114,00 kr
2.620,00 kr
2.206,00 kr
313,00 kr
154,00 kr

pr.tonn
pr.löndun
pr. skipti
pr. vigtun
klst
mán
mán
mán
mán
dag
dag
pr. Brt á mán
mán
á dag
pr.tonn
pr.tonn

