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Nr. 15.2.11.22 útgáfa nr. 5 

 

Beiðni um einkarétt til nafns á skipi   
 

skv. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 115/1985 um skráningu skipa 

 
Umsækjandi:  
Nafn umsækjanda (einkarréttarhafa) Kennitala Netfang 

Heimilisfang Póstnúmer Staður 

Sími Faxnúmer Netfang 

 

 

Umsókn:   
Sótt er um einkarétt á skipsnafninu Skipaskrárnúmer skips sem einkaréttarnafn verður á 

 

Gjald fyrir einkarétt á skipsnafni er kr. 41.000, sbr. 5. tölul. 5. gr. gjaldskrár Samgöngustofu - 

siglingamál, nr. 1145/2011 Gjaldið leggist inn á reikning nr. 515-26-210777 í Íslandsbanka. 

Reikningseigandi er Samgöngustofa, kt. 540513-1040. Greiðslukvittun má senda rafrænt á netfangið 

sigling@samgongustofa.is. Einkaréttur er ekki afgreiddur nema kvittun fyrir greiðslu liggi fyrir. 

 

2. mgr. 5. gr. laga nr. 115/1985 um skráningu skipa: Forstjóri Samgöngustofu getur veitt eiganda skips 

einkarétt til nafns á skipi. Sama gildir um einkarétt til reykháfsmerkja og annarra einkenna á skipinu, 

þar á meðal sérfána. Bannað er öðrum að nota skipanöfn eða einkenni sem einkaréttur hefur verið 

veittur á eða svo lík nöfn eða einkenni að villu geti valdið, þó má haldast óbreytt nafn og einkenni skips 

sem skráð hefur verið fyrir veitingu á einkaleyfi meðan það helst í eigu sama aðila. Einkaréttur til nafns 

eða einkennis fellur úr gildi þrem árum eftir að skip hefur verið afmáð af skipaskrá ef eigandi heitisins 

eða einkennisins hefur ekki endurnýjað það á öðru skipi. Samgöngustofa heldur skrá yfir nöfn og 

einkenni skipa sem einkaréttur hefur verið veittur á og birtir jafnóðum í Lögbirtingablaðinu allar 

einkaleyfisveitingar svo og í árlegri skipaskrá. 
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