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GJALDSKRÁ 
HAFNIR ÍSAFJARÐARBÆJAR  
 

Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2022. 

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. 

Lestar- og bryggjugjöld     

Lestargjald 17,50 kr. GRT 

Bryggjugjald (<20.000 brt.) 8,80 kr. GRT 

Bryggjugjald (>20.000 brt.) 11,00 kr. GRT 

Hverja byrjaða 24 tíma sem skipið liggur bundið. Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 26 
sinnum í mánuði. Heimilt er að taka lestar og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum, sem 
mánaðargjald, 122 kr. Á mælieiningu en þó aldrei lægra en 136 kr. á mánuði. Bátar minni en 
20 brt. greiði þó aldrei lægra en 8.880 kr. á mánuði. 

Vörugjöld    

Vörugjöld, 1. flokkur 395 kr. tonn 

Vörugjöld, 2. flokkur 650 kr. tonn 

Vörugjöld, 3. flokkur 725 kr. tonn 

Vörugjöld, 4. flokkur 1.830 kr. tonn 

Vörugjöld, 5. flokkur (aflagjald) 1,58% af aflaverðmæti 

Hámarksgjald skv. 4. flokki 7.300 kr. tonn 

Lágmarksgjald í öllum flokkum 790 kr. tonn 

Farþegagjald    

Farþegagjöld fullorðin 190 kr. farþega 

Farþegagjöld barn að 12 ára 150 kr. farþega 

Siglingavernd    

Siglingavernd (ISPS) 51.370 kr. komu 

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í dagvinnu 5.860 kr. klst. 

Öryggisgæsla fyrir öryggisvörð í yfirvinnu 9.550 kr. klst. 

Þjónusta    

Rafmagnssala 18,75 kr. KWST 

Rafmagnstenglagjald 10-20 A 2.830 kr. stk. 

Rafmagnstenglagjald 32-63 A 5.660 kr. stk. 

Rafmagnstenglagjald 125 A 10.490 kr. stk. 

Bátar sem eru á föstu mánaðargjaldi skulu að lágmarki greiða eitt tengigjald í mánuði. 
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Hafnsaga    

Hafnsögugjald 7,0 kr. GRT 

Hafnsögugjald/leiðsögugjald/hafnsögusjóður 9.400 kr.   

Lágmarksgjald vegna hafnsögu skal þó aldrei vera lægra en 75.000 kr. 

Hafnsögubátur    

Fyrir hverja byrjaða klukkustund á innri höfn 25.330 kr. klst. 

Fyrir eina ferð með hafnsögumann 25.330 kr.   

Fyrir hverja byrjaða klukkustund utan innri hafnar 52.800 kr. klst. 

Fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta: skv. samkomulagi SFS/tryggingafélaga  

Leigugjöld    

Leiga á gámavöllum, svæði A 95 kr. m2/mán. 

Leiga á gámavöllum, svæði B 65 kr. m2/mán. 

Leiga á gámavöllum, aðstaða við rafmagnsbrunna 215 kr. m2/mán. 

Leiga í geymsluporti, Suðurtanga 100 kr. m2/mán. 

Hafnarbakkaleiga 345 kr. tonn/m3 

Leiga á kranalykli 4.240 kr. skipti 

Leiga á lyftara m/manni 12.315 kr. klst. 

Leiga á flotgirðingu 11.040 kr. klst. 

Stöðuleyfi vinnuskúra á hafnarsvæði 19.605 kr. m2/ár 

Hafnarstarfsmönnum er heimilt að láta fjarlægja varning þann sem settur er á hafnarsvæðið á 
kostnað eiganda eða beita sektum sé óskum um hreinsun ekki sinnt 

Sekt 5.330 kr. pr. sólarhring 

Vatnsgjald    

Vatn fyrir báta <15 brt. 1.700 kr. mán. 

Vatn fyrir báta 15-30 brt. 3.400 kr. mán. 

Kalt vatn afgreitt til skipa >30 brt. Lágmarks magn 15 
tonn 

380 kr. m3 

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma 5.700 kr. útkall 

Móttaka skipa    

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu 12.060 kr. mann 

Festargjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu 18.300 kr. mann 

Sorphirðugjald    

Móttaka á sorpi, ein ferð í Funa 10.900 kr. ferð 

Úrgangsgjald lágm. 6.150 kr. 
hám. 52.100 kr. 

brt. 

Förgunargjald (skip yfir 60 metrar að lengd) 2,80 kr. brt. 
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Einnig skal greiða fyrir innvegið magn af sorpi samkvæmt gjaldskrá sorpmóttakanda. 

Úrgangsgjald A: Komugjald 0,76 kr. brt. 

Úrgangsgjald A: Lágmarksgjald 6.150 kr.  

Úrgangsgjald A: Hámarksgjald 52.100 kr.  

Úrgangsgjald B: Lækkað úrgangsgjald A ef skipstjóri 
getur sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð í 
skipinu. 

0,83 kr. brt. 

Úrgangsgjald B: Lágmarksgjald 6.600 kr.  

Úrgangsgjald B: Hámarksgjald 55.940 kr.  

Úrgangsgjald C: Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á árinu greiða skv. 
B-lið fyrir fimmtu komu og allar komur eftir það. 

Úrgangsgjald D: Skip og bátar sem hafa varanlega 
viðlegu í höfnum Ísafjarðarbæjar skulu greiða fast 
mánaðargjald vegna umsýslu og eftirlits hafnar vegna 
móttöku á sorpi. 

6.600 kr. mán. 

Úrgangsgjald E: Förgunargjald, farþegaskip yfir 60 m 
að lengd 

2,80 kr. brt. 

miðast gjaldið við eftirfarandi sorpmagn: 

Farþegaskip undir 30.000 brt.: 5 m3 

Farþegaskip frá 30.000 brt.: 10 m3 

Farþegaskip yfir 100.000 brt.: 15 m3 

Úrgangsgjald E: Förgunargjald, öll önnur skip við 5 m3 
af sorpi 

2,80 kr. brt. 

Úrgangsgjald F: Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt 
förgunargjald samkvæmt E-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt 
réttum upplýsingum um losun magns. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttöku-
aðila hafi borist á skrifstofu Hafna Ísafjarðarbæjar innan tveggja sólahringa frá brottför skips. 
Kjósi skipstjóri eða útgerðarmaður eftir þjónustu viðurkennds sorpmóttökuaðila þá greiðir 
hann allan kostnað þar að lútandi og skal skila til hafnarinnar útfylltu eyðublaði um magn og 
sundurliðun þess úrgangs sem skilað er í land. Misbrestur á þessu getur leitt til tilkynningar til 
Umhverfisstofnunar. 

Úrgangsgjald G: Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 1200/2004 um móttöku á úrgangi og farm-
leifum frá skipum getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum sem hafa reglulega 
viðkomu í höfnum Ísafjarðarbæjar og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu 
gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða 
eigandi skips sem fengið hefur undanþágu Umhverfisstofnunnar um afhendingu úrgangs eða 
skilum á tilkynningum skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis. 

Úrgangsgjald H: Förgunargjald. Skip sem eru undanþegin gjaldskyldu skv. C-lið 1. tl. 2. mgr. 
17. gr. hafnalaga skulu eftir sem áður greiða fyrir losun og förgun sorps hvort sem óskað er 
eftir viðurkenndum móttökuaðila eða ekki. 
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Úrgangsgjald I: Fast mánaðargjald. Bátar og skip í fastri viðlegu sem greiða fast mánaðar-
gjald skulu greiða að lágmarki eitt sorpeyðingargjald samkvæmt stærðarflokki fyrir hvern 
mánuð í viðlegu. 

Vogargjöld     

Almenn vigtun 230 kr. tonn 

Vogargjald smábáta, lágmarksgjald 840 kr. löndun 

Flutningabílar og skoðun á bílavog 2.340 kr. skipti 

Lágmarksgjald, vöruvigtun 1.650 kr. hver vigtun 

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 17-22, lágm. 2 tímar 5.680 kr. klst. 

Útkall við vigtun í yfirvinnu frá kl. 22-6, lágm. 4 tímar 5.680 kr. klst. 

Viðlegugjöld    

Bátar <20 brt. 9.025 kr. mán. 

Bátar >20 brt. 13.825 kr. mán. 

Bátar <20 brt. fast legupláss 11.460 kr. mán. 

Bátar >20 brt. fast legupláss 17.835 kr. mán. 

Daggjald báta <20 brt. 2.415 kr. á dag 

Daggjald báta >20 brt. 2.470 kr. á dag 

Skip >80 brt. 125 kr. á brt. á mán. 

Uppsátursgjald 2.870 kr. mán. 

Daggjald eldiskvía við bryggju eftir 2 daga 2.870 kr. á dag 

Kranagjald, löndun með hafnarkrana 340 kr. tonn 

Úrtaksvigtunargjald fyrir löndun úr frystiskipum 170 kr. tonn 

  


