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Samanburöur á vitagjaldi og samsvarandi gjöldum á noröurlöndum.

Mþingi . 
Erindi m  Þ ^ ' 

komudagur
Tll þess að fá raunhæfan samanburð þyrfti að senda fyrirspurn til viðkomandi landa. Þar sem ekki gefst tími til 
slíks hefur eftirfarandi upplýsingar verið teknar af netinu með þeim fyrirvörum sem um siíkt giída

ísland

Við komu erlendra skipa til íslands er innheimt vitagjald. Erlend skip greiða ekki skipagjöld sem lögð eru á skip 
á skipaskrá og því greiða þau aðeins vitagjaldið auk hafnagjalda og gjalda fyrir lóðs. ífrumvarpi er lagt til að 
vitagjaldið verði kr. 156,50 pr. BT. Fjórðungur gjaldsins greiðist fyrir hverja af fyrstu komum skips til landsins, 
en sfðan ekki meir.

Samkvæmt upplýsingum á netinu hjá Kystverket er innheimta gjalda af skipum við komu frá útlöndum 
margþætt. Kystgebyr (Costal fee) og sikkerhetsgebyr (Safety fee) auk losberedskapsgebyr (Pilotage readiness 
fee) sem innheimt er á svæðum þar sem skylt er að hafa lóðs, án tillits til þess hvort lóðs er um borð eða ekki. 
Sé lóðs um borð er tekið tímagjald fyrir hann (losgebyr-pilotage fee), Hægt er að greiða kystgebyr sem fast 
árgjald eða ársfjórðungsgjald, sem verður hagkvæmt við 10 komu I ársfjórðungnum. Sikkerhedsbebyr verður 
hagkvæmt sem fast árgjald við 50 komur. Eftirfarandi er dæmi með skipi 13,489 BT.

//. Vessel o f 13 489 G Tarriving Stavanger wtth a State pilot on board. , -
Type of fee Rate * basls of calculation Fee (NOK)
Coastai fee (entry) NOK 0.28 x 13 489 GT NOK 3,776.92
Pilotage readiness fee (entry) NOK 0.94x3 000 GT 

NOK 0.82x10 489 GT NOK 11,420.98
Pííotage readíness fee -  disiance NOK 10.57 x 18 n.mífe NOK 190.26
Pllotage fee (state pilot on board) NOK 1,810 x 3 hours (minímum) NOK 4,830/00
Safety fee Rogaíand, Kvitsoy NOK 0.26x13 489 GT NOK 3,507.14
Total fee entering Stavanger NDK 23,725.30

Svíþjóð
Svíar eru með farvandsavgift, sem er á flutningskip SEK 2,05 á BT. Þá er einnig útblástursgjald SEK 0,70 á BT en 
veittur er afsláttur af gjaidinu við hreinni útblástur.

Danmörk

Ekki eru innheimt gjöld samsvarandi vitagjaldinu í Danmörku.

Bretland

Bretar innheimta vitagjald sem er nú 39 pence á nettótonn en verður frá 1. april 2010 43 pence á nettó tonn, 
með hámarksgjaidi £ 17.200 á komu.

Noregur.

Miðað við gengi NOK kr. 21,67 gerir ofangreint ísl. kr. 
Samkvæmt tillögu í frumvarpi til vitagjalds greiðir samsvarandi skip kr.

952.255
527.757 aukgjaldsf. lóðs

Miðað við gengi SEK 17.58 greiðir ofannefnt 13.489 BT flutningaskip ISK 652.126

Ofangreint flutningaskip með ágiskaðri néttótonnatölu 7.553 greiðir frá 1. apríi 2010 £
3.248, sem gerir miðað við gengi £ kr. 202,62 iSK 658.110


