Gjaldskrá
Norðurþing Hafnir
2018
Lestar- og bryggjugjöld:						Kr. pr einingu
Lestagjald									17,4 kr.
Bryggjugjöld								11,6 kr.
Lágmarksgjald								108 kr.
Lágmarksgjöld báta 20 BT og stærri				
11.937 kr.
Lágmarksgjöld báta undir 20 BT					
7.240 kr.
Bátar í uppistöðu á hafnarsvæðum					
5.150 kr.
Bátavagnar og kerrur á hafnarsvæðum				
5.150 kr.
Skútugjöld:
Gjald fyrir hverja byrjaða viku					
Gjald fyrir hvern byrjaðan dag					

16.000 kr.
4.000 kr.

Flotbryggjugjöld:
Bátar að 10 BT								11.702 kr.
Bátar að 10-30 BT							29.358 kr.
Bátar að yfir 30 BT							
52.835 kr.
Vörugjöld:
Vörur sem flokka skal til vörugjalds ( sjá nánar í heildar gjaldskrá )
1.
fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.				
353 kr.
2.
fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.				
445 kr.
3.
fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.				
660 kr.
4.
fl. Gjald fyrir hvert byrjað tonn.				
1.766 kr.
5.
fl. Aflagjald								
0,60%
Lágmarksgjald í öllum flokkum					
2.500 kr.
Úrgangsgjald:
Gjald á brt. skips samkvæmt lið a.					
Lágmarksgjald samkvæmt lið a.					
Hámarksgjald samkvæmt lið a.					

0,8 kr.
5.562 kr.
49.955 kr.

Gjald á brt. skips samkvæmt lið b.					
Lágmarksgjald samkvæmt lið b.					
Hámarksgjald samkvæmt lið b.					

0,5 kr.
5.562 kr.
24.926 kr.

Fast gjald samkvæmt lið d.						

5.562 kr.

Hver einstök losun:
Gjald per m3 sorps, lágmarksgjald					

12.916 kr.

Sorpgjald báta og skipa sem hafa fasta viðlegu í höfn:
Bátar að 10 BT
Bátar 10-50 BT
Bátar yfir 50 BT

4.303 kr.
6.656 kr.
10.533 kr.

Vigtargjöld:
Vigtargjald, hvert byrjað tonn							204 kr.
Lágmarksgjald fyrir einstaka vigtun að 10 tonnum			
1.512 kr.
Skráningargjald afla, hvert byrjað tonn					
110 kr.
Skráningargjald v. endurvigtunar, hver löndun				
1.544 kr.
Kranagjald hafnarkrana, hvert byrjað tonn				
230 kr.
Kranagjald er innifalið í vigtargjaldi ef afli er undir 1.000 kg.
Vigtun ökutækja, vagna o.fl.							
2.393 kr.
Vigtun í yfirvinnu									
5.974 kr.
Útkallsvigtun ( Útkall deilist niður á notendur en aldrei minna en 1/4 af útkalli ) 22.800 kr.
												
Vatnsgjöld:
Vatnsgjald frá bryggju kalt vatn, hver m3					
Vatnsgjald frá bryggju heitt vatn, hver m3				
Lágmarksgjald kalt vatn. Miðað við 10 m3				
Lágmarksgjald heitt vatn. Miðað við 10 m3				

353 kr.
565 kr.
3.533 kr.
5.653 kr.

Bátar með fasta viðlegu, mánaðargjald, að 10 BT			
Bátar með fasta viðlegu, mánaðargjald, að 10-50 BT			
Bátar með fasta viðlegu, mánaðargjald, yfir 50 BT			

1.688 kr.
2.537 kr.
3.425 kr.

Tengigjald í dagvinnu per klst							3.962 kr.
Tengigjald í yfirvinnu per klst							
5.974 kr.
Lágmarks útkall 4 klst.
Raforkugjöld:
Raforkusala frá bryggju, hver KWh						
19,2 kr.
Tengigjald, hvert skipti								3.055 kr.
Tengigjald í yfirvinnu per klst							
5.974 kr.
Lágmarks útkall 4 klst.
Lágmarksgjald miðast við 300 KWh						
5.757 kr.
Mælaleiga, mánaðargjald							7.000 kr.
Geymslugjöld:
Geymsla á farmv. svæði, pr. m2 (mánaðargjald)			
Geymsla önnur svæði, pr. m2 (mánaðargjald)				

185 kr.
129 kr.

Gjald fyrir skammtímageymslu gáma á hafnarsvæðum.
Geymsla fyrir 20” gám pr. Sólarhring					
536 kr.
Geymsla fyrir 40” gám pr. Sólarhring					
1.071 kr.
Innheimt er raforka af tengdum frystigámum samkvæmt mælingu.

Mánaðarleiga fyrir gáma á tilgreindum gámageymslusvæðum.
Geymsla fyrir 20” gám pr. Mánuð							
Geymsla fyrir 40” gám pr. Mánuð							

6.000 kr.
12.000 kr.

Gjald fyrir skammtímageymslu veiðarfæra og búnaðar á hafnarsvæðum.
Eftir fyrstu fimm dagana pr. Sólarhring						
Svæði fyrir söluhús án vatns og rafmagns pr. Mánuð				

5.941 kr.
14.214 kr.

Hafnsögugjöld:
Hafnsögugjald pr BT fyrir hverja ferð						
7,50 kr.
Hafnsögugjald lágmark									61.800 kr.
Flutningur hafnsögumanns								46.350 kr.
Móttaka skipa:
Festargjald pr. mann í dagvinnu							14.372 kr.
Festargjald pr. mann í næturvinnu							22.357 kr.
Festargjald pr. mann á stórhátíðardögum greðist tvöfalt næturvinnugjald
Þjónusta dráttarbáta:
Þjónusta dráttarbáta er veitt af Hafnarsamlagi Norðurlands og tekur kostnaður
mið af gjaldskrá hafnarsamlagsins sem sjá má á heimaskíðunni port.is
Hafnar- og siglingaverndargjald:
Farþegavernd pr. farþega farþegaskipa						198 kr.
Farmvernd, álag á vörugjöld								
20%
Öryggisgjald vegna hafnarverndar fyrir hverja komu				
52.520 kr.
Öryggisgæsla pr. Klst í dagvinnu							5.858 kr.
Öryggisgæsla pr. Klst í næturvinnu							10.544kr.
Gjald miðast við einn öryggisvörð.
Önnur gjöld:
Leiga á landgöngum fyrir hverja byrjaða 24 tíma				

30.000 kr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án vsk.
Sé ósamræmi í þessari á milli þessa lista og heildar gjaldskrá sem
samþykkt var af hafnarstjórn þann 11. desember 2017 og af sveitarstjórn
þann 19. desember 2017 gildir heildar gjaldskráin sem birt hefur verið á
heimasíðu Norðurþings.

