Vesturbyggð

Gjaldskrá 2017

Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Útsvar
Útsvarshlutfall

2017
14,52%

Álagning fasteignagjalda
eining
Fasteignaskattur - A flokkur
Fasteignaskattur - B flokkur - opinberar stofnanir
Fasteignaskattur - C flokkur
Vatnsgjald - íbúðarhúsnæði
Vatnsgjald - atvinnuhúsnæði
Fráveitugjald
Lóðaleiga
Sorpgjaldskrá
Sorphreinsigjald íbúðir - fyrir hverja grátunnu
Sorphreinsigjald íbúðir - fyrir hverja blátunnu
Umhverfisgjald (sorpeyðingargjald)
Íbúðir
Sumarhús
Lögbýli
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Elli- og örorkulífeyrisþegar. Tekjumörk vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds:
Einstaklingar
100% lækkun - tekjurviðmiðun I
tekjur að
70% lækkun - tekjuviðmiðun II
tekjur að
0% lækkun - tekjuviðmiðun III
tekjur frá
Hjón/sambýlingar
100% lækkun - tekjuviðmiðun I
tekjur að
70% lækkun - tekjuviðmiðun II
tekjur að
0% lækkun - tekjuviðmiðun III
tekjur frá

2017
0,500%
1,320%
1,650%
0,450%
0,500%
0,400%
3,750%
19.600 kr.
7.250 kr.
30.950 kr.
30.950 kr.
49.450 kr.
66.250 kr.
132.500 kr.
198.750 kr.
331.250 kr.
463.750 kr.
795.000 kr.
skv. mati
3.236.000 kr.
4.082.000 kr.
4.082.000 kr.
4.494.000 kr.
5.715.000 kr.
5.715.000 kr.

Kærufrestur vegna umhverfisgjalds til
Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda á ári - 1. gjalddagi er 1. febrúar

15.03.2017
9 gjalddagar

Félagsleg heimaþjónusta
Heimaþjónusta, almennt gjald, tekjuviðmið III
Einstaklingur með mánaðartekjur, tekjuviðmiðun II
Hjón/sambýlingar með mánaðartekjur, tekjuviðmiðun II
Einstaklingur með tekjuviðmiðun I
Hjón/sambýlingar með tekjuviðmiðun I

eining
á klst.
á klst.
á klst.
á klst.
á klst.

2017
2.050 kr.
715 kr.
715 kr.
0 kr.
0 kr.

Matur fyrir eldri borgara
Virkur dagur - heimsending
Heitur matur

eining
hvert skipti
á máltíð

2017
390 kr.
1.165 kr.

Gjaldskrá útselds heits matar breytist í takt við taxta matarskammta frá Heilbrigðisstofunun Vestfjarða.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald

eining
hver önn

2017
2.600 kr.

Slökkvilið
Útseld vinna slökkviliðsmanns
Útseld þjónusta slökkviliðsbíls

eining
kr./klst.
kr./klst.

2017
9.600 kr.
15.250 kr.

Útseld sérfræðiþjónusta
Útseld vinna

eining
kr. m.vsk./klst.

2017
13.300 kr.
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Gjaldskrá 2017

Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Dagforeldrar - niðurgreiðslur
Foreldrar í sambúð/hjónabandi
8 tímar
6 tímar
4 tímar
Einstæðir foreldrar, öryrkjar, foreldrar báðir í námi
8 tímar
6 tímar
4 tímar

eining

2017

á mánuði
á mánuði
á mánuði

29.800 kr.
22.350 kr.
14.900 kr.

á mánuði
á mánuði
á mánuði

42.100 kr.
31.600 kr.
21.100 kr.

Leikskólar
Gjald hver klst. á mánuði
Grunngjald 4 tímar á dag
Grunngjald 8 tímar á dag
Grunngjald. Einstæðir foreldrar, 4 tímar á dag
Grunngjald. Einstæðir foreldrar, 8 tímar á dag
Morgunmatur
Hádegismatur
Síðdegishressing
Námsmenn, afsláttur af dvalargjaldi
Einstæðir foreldrar, afsláttur af dvalargjaldi
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, annað barn
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, þriðja barn

eining
á mánuði
á mánuði
á mánuði
á mánuði
á mánuði
á mánuði
á mánuði
á mánuði

2017
3.595 kr.
14.380 kr.
28.760 kr.
9.815 kr.
19.630 kr.
2.065 kr.
6.850 kr.
2.065 kr.
25%
35%
50%
100%

Afslættir gilda milli leikskóla, dagmæðra og lengdrar viðveru og afsláttur gildir hæstur fyrir elsta barn.

Gæludýrahald
Hundar
Fyrsta leyfisgjald
Leyfisveiting eftir útrunninn frest
Bráðabirgðaleyfi
Einn hundur - árlegt gjald
Handsömun 1. skipti
Handsömun 2. skipti
Handsömun 3. skipti
Fyrsta afhending - hundur án leyfis

2017
á hund
á hund
á hund
á hund
á hund
á hund
á hund
á hund

14.100 kr.
18.350 kr.
4.970 kr.
11.350 kr.
12.660 kr.
25.400 kr.
25.400 kr.
29.650 kr.

eining
á skipti
á skipti
á skipti
á skipti
á skipti

2017
11.120 kr.
22.220 kr.
29.585 kr.
11.130 kr.
22.140 kr.

Tryggingar og árleg hundahreinsun innifaldið í leyfisgjaldi.

Vinnuskóli
Sláttur á garði að 100 ferm.
Sláttur á garði 100-200 ferm.
Sláttur á garði yfir 200 ferm.
Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun
Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki.

Þjónustumiðstöðvar
Útseld vinna
Verkamaður með verkstjóra, dagvinna
Verkamaður með verkstjóra, yfirvinna
Vélamaður, verkstjóri, dagvinna
Vélamaður, verkstjóri, yfirvinna
Verkfæragjald
Akstur innanbæjar
Akstur á milli byggðakjarna, sbr. aksturstaxti ríkisins
Leiga á áhöldum
Flaggstangir
Umferðarkeilur
Umferðarmerki
Leiga á vinnuvélum
Skotbómulyftari
Kubota
Leigugjöld
Geymslurými innan girðingar á útisvæði
Sorpmóttökustöðvar
Málmar

eining

2017

kr. m.vsk./klst.
kr. m.vsk./klst.
kr. m.vsk./klst.
kr. m.vsk./klst.
kr. m.vsk./klst.
kr. m.vsk./km.

5.170 kr.
9.300 kr.
5.740 kr.
10.332 kr.
10%
1.100 kr.
110,00 kr.

kr.m.vsk./dag
kr.m.vsk./dag
kr.m.vsk./dag

1.575 kr.
510 kr.
1.300 kr.

kr. m.vsk./klst.
kr. m.vsk./klst.

17.850 kr.
4.830 kr.

á mánuði á ferm.
kr. m.vsk. á kg.
2

191 kr.
27,30 kr.
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Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Gatnagerðar- og byggingarleyfisgjöld
eining
Byggingarleyfisgjöld - grunngjöld
A. Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar á íbúðarlóðum í þéttbýli
B. Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar utan þéttbýlis
C. Iðnaðarhúsnæði
D. Atvinnuhúsnæði, verslun, þjónusta o.þ.h.
E. Sérhæfar byggingar fyrir opinberar stofnanir, félagsheimili, samkomuhús o.þ.h.
F. Minniháttar byggingarleyfisskyldar framkvæmdir
G. Útihús á lögbýlum
H. Stækkun húsnæðis, viðbyggingar, bílskúrar o.þ.h. 60 m2 eða minna
I. Niðurrif húsa
J. Endurnýjun eldra byggingarleyfis
Afgreiðslu- og þjónustugjöld
A. Útgáfa stöðuleyfis, úttekt byggingarfulltrúa o.fl. - skipulagt svæði
B. Útgáfa stöðuleyfis, úttekt byggingarfulltrúa o.fl. - utan skipulagðs svæðis
C. Lóðarúthlutanir
D. Fokheldisvottorð
E. Aukavottorð um byggingarstigi og stöðuúttekt
F. Eignaskiptayfirlýsing, hver umfjöllun
G. Önnur vottorð
H. Endurskoðun aðaluppdrátta
I. Stofnun fasteigna í Þjóðskrá Íslands
J. Aukaúttekt byggingarfulltrúa
L. Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar
M. Fyrir útgáfu lóðaleigusamnings
N. Fyrir breytingu lóðasamningi
O. Fyrir hverja útsetningu lóðar/húss, hver mæling, skv. tilboði
R. Fyrir hverja aukaútsetningu lóðar/húss á mælingu
S. Vottorð um byggingarstig húsa
T. Skráning matshluta í Þjóðskrá Íslands
U. Aðalskipulag, afgreiðslugjald
kr./klst.
X. Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu
kr./klst.
Aðalskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 1.mgr. 36.gr.
Aðalskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 2.mgr. 36.gr.
Deiliskipulag, 2.mgr. 38.gr. afgreiðslugjald
kr./klst.
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 2.mgr. 38.gr.
Deiliskipulag, 1.mgr. 43.gr. afgreiðslugjald
kr./klst.
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 1.mgr. 43.gr.
Deiliskipulag, 2.mgr. 43.gr. afgreiðslugjald
kr./klst.
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 2.mgr. 43.gr.
Grenndarkynning, minniháttar
Grenndarkynning, umfangsmikil
Umframvinna starfsmanna tæknideildar án vsk.
kr./klst.
Framkvæmdaleyfi, umhverfismat
Framkvæmdaleyfi, aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald
Eftirlit umfram eina ferð
Gatnagerðargjöld - grunngjöld
a. Einbýlishús
9,00%
b. Raðhús- og sambýlishús, mest 4 íbúðir
6,50%
c. Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri
4,50%
d. Verslunar- og skrifstofuhúsnæði
5,50%
e. Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði
3,50%
f. Bifreiðargeymslur í áður byggðum hverfum
5,50%
g. Skólamannvirki
6,00%
h. Sólskálar
4,50%
Byggingarfulltrúi
Úttektargjald húsnæðis
Sjá nánar "Samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu og fráveitu,
byggingarleyfis-, afgreiðslu- og þjónustugjöld tæknideildar Vesturbyggðar".

3

2017
45.632 kr.
45.632 kr.
91.262 kr.
136.892 kr.
136.892 kr.
12.368 kr.
24.736 kr.
45.632 kr.
11.751 kr.
11.751 kr.
16.025 kr.
43.077 kr.
35.252 kr.
14.101 kr.
41.128 kr.
23.503 kr.
23.503 kr.
23.503 kr.
23.503 kr.
41.128 kr.
23.503 kr.
23.503 kr.
23.503 kr.
tilboð
23.503 kr.
23.503 kr.
23.503 kr.
10.576 kr.
10.576 kr.
42.302 kr.
21.153 kr.
10.576 kr.
21.153 kr.
10.576 kr.
42.302 kr.
10.576 kr.
21.153 kr.
23.503 kr.
47.004 kr.
10.576 kr.
29.378 kr.
23.503 kr.
21.153 kr.
18.312 kr.
13.225 kr.
9.157 kr.
11.192 kr.
7.122 kr.
11.192 kr.
12.208 kr.
9.157 kr.
10.579 kr.
vst. 01.12.16
130,2 stig
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Gjaldskrá 2017

Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Vatnsveita og fráveita
Mælagjald
að 20 mm
20-24 mm
25-31 mm
32-39 mm
40-49 mm
50-74 mm
75-99 mm
100 mm og stærri
Stofngjald vatnsveitu og fráveitu
Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta
Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta
Iðnaðar-, atvinnu- og annað húsnæði
Iðnaðar-, atvinnu- og annað húsnæði
Vatnsgjald
Notkunargjald
Stórnotendur með notkun yfir 100 þús. rúmm. eða meira á ári
Heimæðagjald
Inntaksgjald
Utanmál 32 mm
Utanmál 40 mm
Utanmál 50 mm
Utanmál 63 mm
Utanmál 75 mm
Utanmál 90 mm
Utanmál 100 mm
Utanmál 110 mm
Yfirlengd
Utanmál 32 mm
Utanmál 40 mm
Utanmál 50 mm
Utanmál 63 mm
Utanmál 75 mm
Utanmál 90 mm
Utanmál 100 mm
Utanmál 110 mm

eining

2017
7.664 kr.
10.159 kr.
12.798 kr.
15.303 kr.
20.450 kr.
61.482 kr.
66.627 kr.
71.772 kr.

Grunngjald
rúmmetragjald
Grunngjald
rúmmetragjald
kr./rúmmetra

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.
kr./lengdarm.

68.447 kr.
46 kr.
91.262 kr.
46 kr.
17,48 kr.
25% afsl.

275.052 kr.
357.170 kr.
481.700 kr.
676.014 kr.
945.590 kr.
1.144.036 kr.
1.350.642 kr.
1.576.776 kr.
5.885 kr.
6.703 kr.
7.529 kr.
9.309 kr.
12.997 kr.
20.528 kr.
23.615 kr.
31.530 kr.

Sjá nánari um ákvæði í útgefinni gjaldskrá.
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Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Grunnskóli, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór
Skólastofa, lítil
Aðgengi að eldhúsi vegna gistingar
Aðgengi að eldhúsi frá sal
Aðgengi að eldhúsi frá sal
Skólastofa til fundarhalda, dagur allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, hver viðbótar klst.
Skólasalur til fundarhalda, dagur allt að 4 klst.
Skólasalur til fundarhalda, kvöld allt að 4 klst.
Skólasalur til fundarhalda, hver viðbótar klst.
Skólasalur - hver sólarhringur
Búnaður
Nemendastólar, nemendaborð - hvert stk.
Stólar úr grunnskólasal

eining

2017

á nótt
á nótt
á sólarhring
á sólarhring
á klst.
á skipti
á skipti
á klst.
á skipti
á skipti
á klst.
á sólarhring

25.580 kr.
17.480 kr.
8.760 kr.
11.470 kr.
1.210 kr.
4.710 kr.
9.410 kr.
1.210 kr.
13.450 kr.
17.490 kr.
2.305 kr.
16.810 kr.

á sólarhring
á sólarhring

410 kr.
670 kr.

eining
á mánuði
hver máltíð

2017
8.748 kr.
682 kr.

Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Skólamáltíðir
Mánaðaráskrift
Máltíðir

Lengd viðvera
eining
2017
Dvöl
hver klst.
310 kr.
Hressing
hver máltíð
245 kr.
Föstudagsmatur
hver máltíð
640 kr.
Einstæðir foreldrar, námsmenn, afsláttur af dvalargjaldi
35%
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, annað barn
50%
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, þriðja barn
100%
Afslættir gilda milli lengdrar viðveru, dagmæðra og leikskóla og afsláttur gildir hæstur fyrir elsta barn.
Hámarksgjald á mánuði fyrir hvert barn 20.900 kr.
Tónlistarskóli
Skólagjald, forskóli
Skólagjald, börn 6-9 ára
Skólagjald, börn 10-18 ára
Skólagjald, 18 ára og eldri
Hljóðfæraleiga undir 18 ára
Hljóðfæraleiga fullorðnir
Staðfestingargjald, óendurkræft
Fjölskylduafsláttur (fyrir 18 ára og yngri)
fyrir annað barn
fyrir þriðja barn
fyrir fjórða barn

eining
hver önn
hver önn
hver önn
hver önn
hver önn
hver önn
hver önn

2017
19.900 kr.
27.500 kr.
35.150 kr.
62.500 kr.
6.300 kr.
17.900 kr.
6.400 kr.

hver önn
hver önn
hver önn

25%
50%
75%

Kaldbakshús - leigugjöld
Tjaldvagnar
Fellihýsi og bátar án yfirbyggingar
Hjólhýsi
Húsbílar og yfirbyggðir bátar
Annað
Minni fólksbílar og jepplingar
Ýmsar vörur á bretti
Geymslur
Verkstæðishús

eining
mán.gj.á lengdarm.
mán.gj.á lengdarm.
mán.gj.á lengdarm.
mán.gj.á lengdarm.
mán.gj.á lengdarm.
leiga á mánuði
leiga á mánuði
leiga á mánuði
leiga á mánuði

2017
880 kr.
1.050 kr.
1.315 kr.
1.315 kr.
880 kr.
2.100 kr.
2.100 kr.
25.725 kr.
51.450 kr.

Pláss fyrir tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi, húsbíla og báta leigist að lágmarki í þrjá mánuði.
Lengd búnaðar er afrúnað upplí næsta heila meterinn við útreikninga á leigugjaldi.

Dæmi: Fellihýsi mælist 4,75 metrar að lengd og leigutími er tímabilið október-mars (6 mánuðir).
Leigugjald: 5 lengdarmetrar x 1.050 kr. á mánuði x 6 mánuðir = 6.300 kr.
Íbúðarhúsnæði
Almennt húsnæði
Íbúðir aldraðra, "Kambur", elli- og örorkulífeyrisþegar
Íbúðir aldraðra, "Kambur", almenn leiga

eining
leiga hver fm.
leiga hver fm.
leiga hver fm.

2017
949,01
916,01
949,01

Leiga fyrir íbúðarhúsnæði breytist á 3ja mánaða fresti með breytingu á byggingarvísitölu (grunnur 1987).
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Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Íþróttamiðstöðar
Sundlaug
6 - 16 ára, eldri borgarar og öryrkjar
Stakur tími
10 skipti
20 skipti
40 skipti
Árskort
Almennt gjald
Stakur tími - Brattahlíð
Stakur tími - Bylta
10 skipti
20 skipti
40 skipti
6 mánuðir
Árskort
Þreksalur
Stakur tími
10 skipti
20 skipti
40 skipti
1 mánuður
3 mánuðir
6 mánuðir
Árskort
Íþróttasalur
6 - 16 ára, eldri borgarar og öryrkjar
Stakur tími
10 skipti
20 skipti
40 skipti
Almennt gjald
Stakur tími - Brattahlíð
10 skipti
20 skipti
40 skipti
Leiga á sal
1/1 salur
1/2 salur
Annað
Baðhandklæði
Sundföt
Sturtugjald

2017

390 kr.
2.310 kr.
3.940 kr.
6.620 kr.
7.350 kr.
1.000 kr.
660 kr.
5.990 kr.
10.770 kr.
17.980 kr.
22.050 kr.
34.650 kr.
1.370 kr.
8.400 kr.
14.700 kr.
23.100 kr.
12.600 kr.
26.250 kr.
40.950 kr.
59.540 kr.
500 kr.
4.300 kr.
7.900 kr.
11.550 kr.
900 kr.
7.350 kr.
13.230 kr.
19.850 kr.
á klst.
á klst.

8.400 kr.
4.830 kr.
660 kr.
660 kr.
400 kr.

Öll tímakort eru dagsett og gilda í ár frá dagsetningu.

Innri leiga íþróttahúsa og sundlauga
Leikfimissalur, grunnskólar
Leikfimissalur, leikskólar
Leikfimissalur, íþróttafélög
Sundlaug

hverjar 40 mínútur
hverjar 40 mínútur
hverjar 40 mínútur
hverjar 40 mínútur

6

6.900 kr.
5.650 kr.
5.000 kr.
2.500 kr.
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Gjaldskrá 2017

Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
eining

Bókasöfn
Árgjald skírteina
Fullorðnir
Börn
67 ára og eldri, öryrkjar
Gjald fyrir nýtt kort ef skírteini glatast
Fullorðnir
Börn
67 ára og eldri, öryrkjar
Gjald fyrir rit sem tapast hjá lánþega
Lágmark
Annað efni
Hljóðbók 20 daga lán
Fræðsluefni CD/DVD 2ja sólarhringa lán
Tungumálanámskeið 30 daga lán
Tungumálanámskeið eftir umfangi
DVD myndir 2ja sólarhringa lán
Þjónusta
Millisafnalán, fyrirframgreiðsla
Ljósritun safngesta
Ljósritun úr handritum
Sektir
Bækur, fullorðnir, eldri borgarar, öryrkjar
Bækur, börn
Hljóðbækur
Fræðsluefni CD/DVD
Tungumálanámskeið
DVD myndir
Aðgangur að tölvu (annarri en leit í safnkosti)
Handhafar lánþegaskírteinis
1 klst.
2 klst.
4 klst.*
Aðgangur án lánþegaskírteinis
Millisafnalán - fyrirframgreiðsla
2 klst.
4 klst.*

2017
3.150 kr.
810 kr.
1.370 kr.
810 kr.
490 kr.
810 kr.
7.420 kr.
525 kr.
230 kr.
230 kr.
350 kr.
350 kr.

á bók
á bls.
á bls.

810 kr.
47 kr.
84 kr.

á dag
á dag
á dag
á dag
á dag
á dag

50 kr.
25 kr.
50 kr.
85 kr.
35 kr.
180 kr.

420 kr.
820 kr.
1.575 kr.
820 kr.
1.560 kr.
3.150 kr.

* á við um vetraropnun

Annað
Geisladiskur
Útprentun allt að 20 stk.
Útprentun umfram 20 stk.
Útprentun á Skólavefnum - börn* - 1-5 bls.
Útprentun á Skólavefnum - börn* - umfram 5 bls.

á dag
hver bls.
hver bls.
hver bls.
hver bls.

315 kr.
65 kr.
50 kr.
0 kr.
22 kr.

* fyrir börn sem eiga bókasafnskort
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Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Félagsheimili
eining
Húsnæði og búnaður - öll félagsheimili
á sólarhring
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald fyrir dansleik)
Vörusýningar og farandssölur
á dag
á sólarhring
Almennir dansleikir
á sólarhring
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
Leigugjald (t.d. kóræfingar, spilakvöld o.fl.)
á klst.
á sólarhring
Langtímanotkun
á sólarhring
Eldhúsaðstaða, ef leigutaki nýtir aðra aðstöðu hússins
á sólarhring
Eldhúsaðstaða, ef leigutaki nýtir ekki aðra aðstöðu hússins
á sólarhring
Stólar úr félagsheimili
Borð úr félagsheimili
á sólarhring
Kaffi á fundum
á mann
Húsnæði - sérgreint
á sólarhring
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir, minni hús og stóri salur í FHP
á sólarhring
Andyri FHP
á sólarhring
Opnir fundir, stóri salur FHP
á sólarhring
Opnir fundir, andyri FHP, Baldurshagi og Birkimelur
á sólarhring
Fundarsalur FHP
á sólarhring
Aðildarfélög FHP, stóri salur
Frágangur og uppröðun í sal
hvert skipti
Búnaður úr félagsheimili annar en stólar og borð er ekki leigður út úr húsi.
Húsnæði - Birkimelur
á hóp ein nótt
Ættarmót, leigugjald með allri aðstöðu
á hóp tvær nætur
á hóp þrjár nætur
Staðfestingargjald fyrir ættarmót
hvert skipti
Leiga fyrir minni hópa, lágmark 10 manns, gjald á mann
á mann, ein nótt
á mann, tvær nætur
á mann, þrjár nætur
Staðfestingargjald fyrir minni hópa
hvert skipti
Fyrirvarar á leigu:

2017
62.200 kr.
56.350 kr.
52.050 kr.
27.000 kr.
4.600 kr.
37.400 kr.
8.200 kr.
16.750 kr.
500 kr.
770 kr.
500 kr.
39.930 kr.
26.730 kr.
37.400 kr.
26.730 kr.
4.400 kr.
7.700 kr.
8.300 kr.

70.000 kr.
120.000 kr.
160.000 kr.
30.000 kr.
2.500 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
15.000 kr.

Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi.
Vinna starfsmanna félagsheimilis er ekki innfalið í ofangreindum verðum.
Fulltrúi leigusala verður til staðar til eftirlits meðan á útleigu stendur, gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga, en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá þar sem það á við.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.
Óheimilt er að taka með sér áhöld, ítát og búnað úr húsinu án heimildar frá forstöðumanni.

Hljóðkerfi FHP
Stóra hljóðkerfið
Hljóðkerfi með 4 mónitorum
Hljóðkerfi með 2 mónitorum
Fyrirvarar á leigu:

m.vsk.
m.vsk.
m.vsk.

48.400 kr.
24.200 kr.
12.100 kr.

Innifalið í "pökkum" eru míkrafónar, mixer, snúrur, standar og þess háttar.
Leigutaki hljóðkerfis og Vesturbyggð gera með sér sérstakan samning og vísast í hann um nánari
framkvæmd. Vinna við hljóðkerfi er ekki innifalin í leigugjaldi.

Tjaldsvæði
Gistinótt fyrir 15 ára og eldri
3ja daga dvöl
6 daga dvöl
Vikudvöl
Rafmagn
Þvottavél og þurrkari

eining
á mann
á mann
á mann
á mann
á sólarhring
hvert skipti

2017
1.600 kr.
2.650 kr.
5.300 kr.
6.250 kr.
1.250 kr.
1.200 kr.

Á gistingnótt bætist við gistinóttaskattur eins og hann er hverju sinni.
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Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Hafnarsjóður Vesturbyggðar
Lestagjöld
Önnur skip og bátar
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn
Bryggjugjöld
Önnur skip og bátar, hverjir byrjaðir 24 tímar
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24
tímar
Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieining
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni báta
Bátar minni en 20 brt., lágmark
Veittur afsláttur fyrir báta í lægi við eigin bryggju
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri
Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi
4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi
Vörugjöld
1. flokkur
2. flokkur
3. flokkur
4. flokkur, aflagjald
Afli frystitogara
Afli eldisfiskur
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngd
Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverði
Farþegagjald
Fyrir hvern fullorðinn, eldri en 16 ára
Fyrir hvern 15 ára og yngri
Hafnsögugjald
Fyrir hverja mælieiningu
Fastagjald
Hafnsögusjóður
Hafnsögubátur með manni
Festagjöld (móttaka skipa)
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu
Viðlegugjöld
Bátar undir 20 brt.
Bátar yfir 20 brt.
Bátar undir 20 brt., fast viðlegupláss
Bátar yfir 20 brt., fast viðlegupláss
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjur
Skip yfir 80 brt. á hvert brt.
Uppsátursgjald
Skútur og skemmtibátar
Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrir hvert skip
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnu
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnu
Sorpgjald
Bátar að 20 brúttótonnum
Bátar 20-50 brúttótonn
Skip yfir 50 brúttótonn
Skip, önnur
Rafmagn
Rafmagnssala, landrafmagn. 10% álag á taxta OV
Rafmagnsmælar lausir
Rafmagnsmælar fastir
Rafmagnsmælar, skilagjald vegna leigu
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjur
9

eining

2017

hvert brt.
hvert brt.

13,25 kr.
15,46 kr.

hvert brt.
hvert brt.

6,63 kr.

á mánuði
á mánuði
á mánuði

7,73 kr.
82,03 kr.
9.205 kr.
6.146 kr.
50%
25%
25%
50%
75%

á tonn
á tonn
á tonn
verðmæti
verðmæti
verðmæti
verðmæti
verðmæti

373 kr.
634 kr.
684 kr.
1,60%
0,80%
0,60%
sjá 11.gr.
sjá 11.gr.

á farþega
á farþega

88 kr.
47 kr.

á skipti
á skipti
á skipti
á klst.
á klst.
á klst.
eining
á mánuði
á mánuði
á mánuði
á mánuði
árgjald
á mánuði
á mánuði
hver byrjuð vika
á komu
á klst.
á klst.

8,88 kr.
6.616 kr.
571 kr.
9.723 kr.
8.069 kr.
14.524 kr.
8.203 kr.
12.662 kr.
10.490 kr.
16.272 kr.
134.820 kr.
114 kr.
2.824 kr.
65 EUR
47.128 kr.
5.648 kr.
10.167 kr.

á mánuði
á mánuði
á mánuði
á kg.

2.561 kr.
3.416 kr.
8.783 kr.
131 kr.

á kWh
á mánuði
á mánuði
á skipti
á skipti

13,18 kr.
671 kr.
1.341 kr.
33.665 kr.
4.208 kr.
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Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2017
Vatnssala
Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og -skipa
Vatnsgjald, önnur skip
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma
Vatn til skemmtiferðaskipa
Vigtargjöld
Almenn vigtun
Lægsta gjald fyrir vigtun
Vigtun ökutækja
Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipum
Löndunar-, skráningar- og kranagjöld
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skip
Leigugjöld
Geymslurými á malarsvæði
Geymslurými á malbikuðu svæði
Sektargjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðar
Leiga á kranalykli
Leiga á flotbryggju/pramma
Húsaleiga
Beitningar aðstaða
Herbergi í verbúð
Önnur þjónusta
Útkall utan hefðbundins opnunartíma
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvinnsluleyfi
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvinnsluleyfi
Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælur

á kg.
á tonn
fyrir útkall
á tonn
á tonn
á vigtun
á skipti
á tonn
á tonn

0,16 kr.
420 kr.
14.524 kr.
2,50 USD
168 kr.
928 kr.
1.674 kr.
155 kr.
264 kr.

á mánuði á ferm.
á mánuði á ferm.
á sólarhring
á skipti
á klst.

98 kr.
191 kr.
6.453 kr.
3.781 kr.
10.124 kr.

á mánuði
á mánuði

60.562 kr.
16.800 kr.

á klst.
á skipti
á kg.
á mánuði

5.647 kr.
1.883 kr.
0,32 kr.
10.108 kr.

Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga.
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