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Gjaldskrá Sveitarfélagsins Skagastrandar 2016
Gjaldstofnar

Flokkur /skýring

Útsvar
Álagning útsvars
Fasteignaskattur
Álagning á íbúðarhúsnæði
Álagning á opinberar stofnanir
Álagning á verslunar- og iðnaðarhúsnæði

Gjald

Skýring

fsdds
14,52%
(A-flokkur)
(B-flokkur)
(C-flokkur)

0,47% Af álagningarstofni
1,32% Af álagningarstofni
1,65% Af álagningarstofni

Lóðaleiga:
Lóðaleiga - fasteignalóða
Lóðaleiga - ræktunarlanda

1,65% Af álagningarstofni
6.000 kr/ha

Vatnsskattur
Álagning vatnsskatts
Lágmark
Hámark

0,30% Af álagningarstofni
7.000 kr
30.000 kr

Holræsagjald
Álagning holræsagjalds

0,225% Af fasteignamati

Sorphirða /sorpeyðingagjald
Sorphirðugjald
Sorpeyðingargjald á frístundahúsnæði
Sorpeyðingargjald á hesthús og fjárhús

37.465 kr/íbúð
11.794 kr
4.168 kr/hús í notkun

Lækkun á elli- og örorkulífeyrisþega
Miðað við 20% yfir óskertar lífeyristryggingar
Miðað við 50% yfir óskertar lífeyristryggingar

36.000 kr/íbúð
18.000 kr/íbúð

Leikskólinn Barnaból
Grunngjald pr klukkustund
Hádegishressing pr. barn
Morgunverður og/eða síðdegishressing

3.190 kr
4.172 kr
2.164 kr

Leiga á húsnæði Höfðaskóla
Skólastofa leiga í eina nótt

4.400 kr

Aðstaða vegna fermingarveislu

17.300 kr

Stólar pr. Stk. Allt að 24 klst.

160 kr

Skólastofa til fundarhalda 4 klst.

3.300 kr

Skólastofa til fundarhalda viðbótarklst.

735 kr

Tölva pr. klst

420 kr

Tölvuver 5 klst. námskeið
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

17.300 kr

Skólamáltíðir
Greiðslur nemenda vegna hverrar máltíðar

368 kr

Greiðslur starfsmanna vegna máltíða

614 kr

Frístund skóladagheimili
Dvalargjald

240 kr/klst

Dvalargjald stakir tímar

295 kr/klst

Hressing

100 kr/dag

Systiknaafsláttur
Bókasafn Skagastrandar
Árskort
Árgjald (börn 6-18 ára, eldri borgar, örorku)
Árgjald fyrirtækja
Dagsektir á fullorðinsbókum
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25,00%

Gjaldfrjáls

2.000 kr
0 kr
2.700 kr
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Gjaldstofnar

Flokkur /skýring

Íþróttahús
Leiga á sal 1 klst
Leiga á sal 1/2 klst
Klifurveggur
Badmintonvöllur 1 klst
Barnaafmæli, salur með áhöldum

Gjald

Skýring

5.100
3.500
700
1.300
5.700

kr
kr
kr
kr
kr

520
4.200
9.300
12.200
5.100
18.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Annað í íþróttahúsi
Sturta
Gufa
Leiga á handklæði
Öryrkjar (75%) og eldri borgarar (67 ára og eldri)

280
380
290
0

kr
kr
kr
kr

Sundlaug
Aðgangseyrir fullorðina
Börn 6-15 ára
Börn yngri en 6 ára
Sundföt leiga
Handklæði leiga
Öryrkjar (75%) og eldri borgarar (67 ára og eldri)
Íbúar m. lögheimili á Skagaströnd

400
230
0
400
400
0
0

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Hundahald
Skráningargjald fyrsta skráning
Hundaleyfisgjald
Fyrsta afhending
Önnur afhending
Þriðja afhending
Aukagjald fyrir týnt merki

2.500
10.000
10.000
12.000
12.000
1.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kattahald
Skráningargjald fyrsta skráning
Leyfi til kattahalds
Afhending á ómerktum ketti
Aukagjald fyrir týnt merki

2.500
2.800
5.000
1.000

kr
kr
kr
kr

Gjald fyrir veiði refa og minka
Minkar
Fullorðnir refir
Yrðlingar
Tímagjald fyrir veiðar
Akstur

3.300
7.800
1.800
1.500
120

kr
kr
kr
kr
kr

Vaxtarækt
Stakur tími
Mánaðarkort
Þriggja mánaða kort
Sex mánaða kort
Tíu miða kort
Árskort

Gatnagerðagjald
Miðað við byggningarkostnað pr. fermetra vísitöluhúss fjölbýlis
Einbýlishús með eða án bílgeymslu
Parhús, raðhús, tvíbýlishús og keðjuhús
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu
Verslunar-, þjónustu-, iðnaðar- og annað húsnæði
Hesthús og önnur gripahús í þéttbýli
Tengigjald fráveitu
Stofngjald fyrir einbýlishúsalóð
Aðrar lóðir

Sveitarfélagið Skagaströnd - gjaldskrár

9,50%
8,50%
5,00%
5,50%
3,00%
250.000 kr
300.000 kr
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Gjaldstofnar

Flokkur /skýring

Byggingarleyfisgjöld
Íbúðarhúsnæði, bílskúrar, hótel, verslanir, skrifstofur
Sólstofur, garðhús, heimilisgróðurhús
Iðnaðarhús, verkstæði, virkjanir
Gripahús, hlöður, vélageymslur, tankar, ker, þrær o.s.frv.
Frístundahús, veiðihús, fjallaskálar o.s.frv.
Stöðuleyfi, gámar, hús, bátar, hjólhýsi, sumarhús, söluvagnar ofl.
Stöðuleyfi eru að jafnaði veitt til eins árs.

Gjald

Skýring

2

300
300
270
150
600
25.000

kr/m
2
kr/m
2
kr/m
2
kr/m
kr
kr

Afgreiðslu- og þjónustugjöld byggingarmála
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis á breytinga
Gjald fyrir lóðaúthlutun
Gjald fyrir framlengingu lóðaúthlutunar
Fyrir breytingu á lóðasamningi
Fyrir breytingu á lóðablaði eða gerð nýs lóðablaðs
Húsaleiguúttektir
Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr. mælingu

15.000
50.000
30.000
20.000
20.000
30.000
25.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu
Umfangslítil grenndarkynning vegna byggingarleyfis
Almenn grenndarkynning vegna byggingarleyfis
Lítilsháttar breyting á deiliskipulagsuppdrætti
Afgreiðsla nýs deiliskipulags

25.000
40.000
50.000
90.000

kr
kr
kr
kr

Gjaldskrá vatnsveitu
Notkunargjald vegna annarra en heimilisþarfa
Afsláttur stórnotenda frá 50.000 m3 - 75.000 m3
3
Afsláttur stórnotenda frá 75.000 m til viðbótar reiknuðum afsl.
Mælaleiga vatnsveitu
Vatnsmælar DN 40 og minni
Vatnsmælar DN 50 til DN 80
Vatnsmælar DN 100 til DN 150
Heimæðar v. tengingar vatnsveitu
Gjald fyrir inntak með þvermál:
Gjald fyrir inntak með þvermál:
Leiguskrá Fellsborgar
Anddyri
Hliðarsalur anddyri fylgir
Aðalsalur anddyri fylgir
Báðir salir anddyri fylgir
Hliðarsalur
Hliðarsalur með eldhúsi og leirtaui
Erfidrykkjur, báðir salir eldhús með borðbúnaði
Veislur - fermingar - afmæli:
Fundir deilda sveitarfélagsins
Ættarmót föstud til sunnudsgs
Búningsklefi v/útiíþrótta
Hljóðnemar auka
Föst leiga:
Leiga Vodafone fyrir töfluskápa
Félög með aðstöðu í herbergjum
Sjónvarpsfélagið leiga
Bókasafnið
Félagsstarf eldri borgara
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brúttó
brúttó
brúttó
brúttó

21 kr/m3 vatns
25%
5%
25 kr/dag
37 kr/dag
90 kr/dag

32 - 40 mm
40 - 75 mm
(Eitt og sér)

allt að 8 klst.

100.000 kr
114.950 kr
1.500
2.200
3.500
38.500
2.200
2.800
45.000
45.000
6.300
95.000
700
600

kr/klst
kr/klst
kr/klst
kr
kr/klst
kr/klst
kl. 12.00-20.00
kl. 12.00-20.00
kr/klst
kr
kr/klst
kr/klst

Föst leiga sem breytist með vísitölu

249.000
5.874
11.748
70.488
63.429

kr/ári
kr/mán.
kr/mán
kr/mán
kr/mán
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Gjaldstofnar

Flokkur /skýring

Gjaldskrá Skagastrandarhafnar
Lestargjöld
Bryggjugjöld
Lágmarksgjald 1 - 14 dagar
Bryggjugjöld sem mánaðargjöld
Lestar og bryggjugjöld
Bátar 6-20 bt.
Bátar 21-50 bt.
Jullur
Vörugjöld
1. flokkur
2. flokkur
3. flokkur
4. flokkur aflagjöld
Rafmagnssala
Rafmagn til skipa
Rafmagn til annarra
Rafmagnstengigjald
Gámarafmagn
Tenging utan reglubundins vinnutíma
(reiknast fyrir mánuð)
Mælaleiga
Hafnsaga
Hafnsögugjald
Fast gjald
Flutningur hafnsögumanns
Gjald vegna hafnsögu verður aldrei lægra en 14.300 kr/skip
Vatnsgjald
Kalt vatn
Lágmarksgjald
Vatn til smábáta
Móttaka skipa
Festargjöld / í dagvinnu
Festargjöld / í yfirvinnu
Vogargjöld
Almenn vigtun
Lágmarksgjald
Úrtaksvigtun
Vigtun ökutækja
Kranagjald
Kranagjald miða við brúttótonn löndunar
Gámavellir
40 feta stöðugámar á bundnu slitlagi
20 feta stöðugámar á bundnu slitlagi
40 feta stöðugámar á Skúffugarði
Geymslugjald
(frítt í 5 daga)
Geymsla veiðarfæra
Uppsátursgjald fyrir báta á hafnarsvæði
Sorpgjald
Bátar 2-30 brl
Bátar 30-100 brl.
Bátar stærri en 100 brl.
Dráttarbraut
Uppistöðugjald
Brautargjald <15 brl.
Brautargjald 16 - 30 brl.
Gjald /tonn umfram 30 brl.
Yfirvinna hafnarvarðar
Yfirvinna hafnarvarðar
Fyrir vigtun milli 17 og 19 er ekki innheimt aukalega
eftir kl 19 og um helgar greiðir hver aðili sem kemur til löndunar
Kostnaður skiptist milli aðila hlutfallslega. Ekki er innheimt minna en 1/4 úr stund
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Gjald

Skýring

14,43 kr/mæliein + vsk
7,01 kr/mæliein + vsk
3.296,00 kr + vsk
90,63
6.656
10.207
1.444

kr/mæliein + vsk
kr/mán + vsk
kr/mán + vsk
kr/mán + vsk

291,60
442,00
587,00
1,60%

kr/tonn + vsk
kr/tonn + vsk
kr/tonn + vsk
/aflaverðmæti + vsk

16,94
16,94
3.694,00
2.058,00
5.124,00
1.583,00

kr/kWh + vsk
kr/kWh + vsk
kr/skipti + vsk
kr/dag + vsk
kr/skipti + vsk
kr/mán + vsk

70,10 kr/mæliein + vsk
21.280,00 kr/skip + vsk
20.367,00 kr/skip + vsk
276,00 kr/m3 vatns + vsk
2.760,00 kr + vsk
110,00 kr/m3 vatns + vsk
10.936,00 kr/mann + vsk
19.633,00 kr/mann + vsk
151,00
1.171,00
153,44
1.977,00

kr/tonn + vsk
kr + vsk
kr/tonn + vsk
kr + vsk

370,00 kr/tonn + vsk
1.618,00 kr/mán + vsk
1.133,00 kr/mán + vsk
1.114,00 kr/mán + vsk
1.596,00 kr/dag + vsk
1.830,00 kr/mán + vsk
1.519,00 kr/mán + vsk
2.960,00 kr/mán + vsk
6.655,00 kr/skipti + vsk
7.273,00
21.807,00
31.986,00
727,00

kr/virkan dag + vsk
kr + vsk
kr + vsk
kr + vsk

5.526,00 kr/klst + vsk

