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GJALDSKRÁ
fyrir Flateyjarhöfn
I. KAFLI
Gildissvið.
1. gr.
Gjaldskrá þessi gildir fyrir Flateyjarhöfn, sem er í eigu Reykhólahrepps.
II. KAFLI
Um hafnagjöld.
2. gr.
Við ákvörðun hafnagjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við brúttótonnatölu (brt) skipa
samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um
mælingu skipa frá 1969.
3. gr.
Af öllum skipum skal greiða hafnagjöld til hafnarsjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar og
njóta þjónustu hennar.
4. gr.
Lestargjöld.
Af öllum skipum skal greiða lestargjald, kr. 18 á mælieiningu skv. 2. gr. en þó ekki oftar en tvisvar í
mánuði. Undanþegin greiðslu lestargjalds eru varðskip og skip sem eru gerð út til vísindalegra
rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo
fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu.
5. gr.
Bryggjugjöld.
Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 8,30 á mælieiningu skv. 2.
gr. fyrir 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, kr. 91 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr. 10.400 á mánuði. Bátar minni en 20 brt
greiði þó aldrei lægra en kr. 6.800 á mánuði. Frístundabátar minni en 10 brt greiði lágmarksgjald
2.100 kr. fyrir hálfan mánuð en kr. 4.000 fyrir mánuð. Skip samkvæmt 2. mgr. 4. gr. eru undanþegin
bryggjugjaldi.
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6. gr.
Farþegagjald.
Heimilt er að taka farþegagjald við komu og brottför fyrir hvern fullorðinn farþega og hálft gjald fyrir
hvert barn sem fer um höfnina aðra en farþega ferja og flóabáta sem njóta styrks samkvæmt
vegalögum. Gjaldið er 1050 kr. á farþega. Lágmarksverð fyrir skemmitferðaskip er 52.000 kr.
7. gr.
Festargjöld.
Festargjald við komu 10.400 kr.
Festargjald við brottför 10.400 kr.
Stoppi skip skemur en eina klst. skal greiða samtals 15.600 kr í festargjöld.
8. gr.
Hafnarverndargjald.
Gjald vegna hafnarverndar er eftirfarandi:
Fastagjald kr. 42.000.
Öryggisgæsla:
a) Dagvinna pr. klst. kr. 4.700.
b) Yfirvinna pr. klst. kr. 8.800.
III. KAFLI
Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda.
9. gr.
Skrifstofa Reykhólahrepps sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin á skrifstofu
sveitarfélagsins. Á öll gjöld í gjaldskrá þessari leggst 24% VSK að undanskildu farþegagjaldi sbr. 12. gr.
og þjónustu við erlend skip. Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu
lögleyfðu dráttarvexti á skuldina.
10. gr.
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til hafnarinnar vegna
skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef
hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinunum uns gjöld eru greidd. Töf og
tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda. Að svo miklu
leyti sem í gjaldskrá þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum skal greiða þau áður en skip
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fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni
eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til
hafnarinnar.
11. gr.
Öll gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá má taka fjárnámi. Skipagjöldin eru tryggð með lögveði í skipinu
og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum sbr. ákvæði 21. gr. hafnalaga nr.61/2003.
IV. KAFLI
Gildistaka.
12. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir Flateyjarhöfn er sett með heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003, sbr. 37.gr.
reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004. Gjaldskráin öðlast gildi frá og með 1. janúar 2021.

Reykhólahreppi, 10. desember 2020
Ingibjörg Birna Erlingsdóttir
sveitarstjóri.
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