
Lestar- og bryggjugjöld: 
Kr. pr 

einingu.
Lestargjald kr. á mæliein. 16

Bryggjugjöld fyrir hverja byrjaða 24 tíma kr. á mæliein.

(fyrir hvern byrjaðan tíma ) 9

Lestar- og bryggjugj. kr á mæliein. (þó aldrei lægra en 9.767 á mán ) 96

Lestar- og bryggjugj. kr á mæliein.

(bátar minni en 20 bt – aldrei lægra en 6.412 á mán ) 96

Gestaskútur og skemmtibátar (eða nálgað jafnvirði í gjaldmiðli ) 12.095

Bryggjugjöld fyrir báta minni en 20 bt., mánaðargjald 6.802

Vörugjöld

Vörur sem flokka skal til vörugjalds :

(sjá nánar skilgreiningu hvers flokks í heildargjaldskrá): 

1. fl: Gjald kr. fyrir hvert tonn 346

2. fl: Gjald kr. fyrir hvert tonn 658

3. fl: Gjald kr. fyrir hvert tonn 711

4. fl: Gjald 

Hámarksgjald samkvæmt lið þessum er 5.755 kr. fyrir hvert tonn. 6.105

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 262

Þjónustugjöld:

Vogargjöld 

Vigtun sjávarafla pr. tonn. 519

Greiðsla fyrir hvern byrjaðan tíma sem vigtun fer fram yfir opnunartíma 9.597
Gjaldið skal einungis innheimt ef bátur kemur að landi eftir lokun hafnar. Séu um fleiri en einn bát að ræða 

sem landa á sama klukkutímanum er heimilt að deila kostnaði, þó að hámarki á þrjá báta. Lágmark innheimts 

tíma er 0,5 klst . 

Gjald vegna útkalls hafnarvarðar/vigtarmanns 24.610
Séu um útkall að ræða og fleiri en einn bátur sem landa á sama klukkutímanum er heimilt að deila 
kostnaði vegna útkalls, þó að hámarki á þrjá báta.

Lágmarksgjald vegna einstakrar vigtunar 887

Kranagjald pr. tonn 403

Skráningargjald pr.tonn. að 500 t 97

Vatnsgjöld

Vatn afgreitt frá bryggju kr. pr. tonn 300

Lámagnsgjald kr. 2.304

Tengigjald vegna vatns 3.077

Tengigjald yfirvinna 5.014

Rafmagn

Rafmagn samkvæmt gjaldskrá Rarik að viðbættu álagi Plús 22%

Hafnarvernd

Komugjöld vegna hafnarverndar, fyrir hverja komu 44.348

Öryggisgæsla pr. dv. 6.153

Öryggisgæsla pr. nv. 10.029

Hafnsögugjöld

Hafnsögugjöld hver mælieining 7

Flutningur hafnsögumanns 33.117

Fast gjald pr. skip dagvinna (hafsögumaður) 6.153

Fast gjald pr. skip yfirvinna (hafsögumaður) 10.029

Gjaldskrá Langaneshafna 2019



Gjaldskrá Langaneshafna 2019
Festargjald pr. afgreiðslu (dagvinna og pr. starfsmann ) 9.230

Festargjald pr. afgreiðslu (yfirvinna og pr. starfsmann ) 15.043

Önnur þjónustugjöld 

Leiga fyrir 20 feta frystigám (mánaðargjald) 4.607

Leiga fyrir 40 feta frystigám (mánaðargjald) 6.912

Gjald fyrir skammtímageymslu veiðarfæra og búnaðar á

hafnarbakka (frítt fyrstu fimm dagana) pr. sólarhring hverjir byrjaðir 30m² 4.770

Sorpgjöld - Fiskiskip 20 bt og undir (mánaðargjald) 1.728

Sorpgjöld - Fiskiskip 21 - 200 bt. (mánaðargjald) 6.912

Sorpgjöld - Fiskiskip 201 bt. og yfir (mánaðargjald) 17.278

Sorpgjöld - Kaupskip samkvæmt reikningi pr.m3 5.760

Geymsla á áburði á hafnarsvæði vikugjald kr. pr. tonn 28

Farþegagjald – vegna komu farþegaskipa kr pr. farþega 199

    Geymsla á vörubrettum og annarri lausavöru á hafnarsvæði, mánaðargjald pr. m2 158

Um innheimtu og greiðslu hafnagjalda skv. hafnalögum.

Samþykkt á fundi hafnarnefndar 15. nóvember 2018

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 15. nóvember  2018


