
Útsvar

Eining
0,450%
1,320%
1,650%

0,40%
0,500%
0,400%
3,750%

21.730
8.000
7.550

34.133
24.805
74.466

148.926
223.389
372.315
521.241
893.557

m. vsk. á kg.

tekjur að 3.975.000
tekjur að 5.014.000
tekjur frá 5.014.001

tekjur að 5.520.000
tekjur að 7.020.000
tekjur frá 7.020.001

15.3.2021

Eining 2021
á klst. 2.440
á klst. 850
á klst. 850
á klst. 0
á klst. 0

Eining 2021
hvert skipti 430
á máltíð 1.400

Eining 2021
hver önn 2.820

Eining 2021
leiga hver fm. 1.221,4
leiga hver fm. 1.221,4*

2021

32.870
24.660
16.440

46.440
34.860
23.280

2021
3.970
2.980

15.870
31.730
10.310
20.620

Skattar og gjaldskrár. Gildir frá 1. janúar 2021

2021

Útsvarshlutfall 14,520%

Fasteignagjöld 2021

Lóðaleiga
Sorpgjaldskrá
Sorphreinsigjald íbúðir - hirðingargjald fyrir hverja grátunnu
Sorphreinsigjald íbúðir - hirðingargjald fyrir hverja blátunnu í þéttbýli

Umhverfisgjald (sorpeyðingargjald)
Íbúðir

Fasteignaskattur - A flokkur
Fasteignaskattur - B flokkur - opinberar stofnanir
Fasteignaskattur - C flokkur
Vatnsgjald - íbúðarhúsnæði
Vatnsgjald - atvinnuhúsnæði
Fráveitugjald

Flokkur 6
Flokkur 7 skv. mati

Elli- og örorkulífeyrisþegar. Tekjumörk vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds:
Einstaklingar

Sumarhús
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5

70% lækkun - tekjuviðmiðun II
0% lækkun - tekjuviðmiðun III

Kærufrestur vegna umhverfisgjalds til
Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda á ári - fyrsti gjalddagi er 1. febrúar 9 gjalddagar

Félagsleg heimaþjónusta

100% lækkun - tekjuviðmiðun I
70% lækkun - tekjuviðmiðun II
0% lækkun - tekjuviðmiðun III

Hjón/sambýlingar
100% lækkun - tekjuviðmiðun I

Virkur dagur - heimsending
Heitur matur
Gjaldskrá útselds heits matar breytist í takt við taxta matarskammta frá Heilbrigðisstofunun Vestfjarða.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald

Íbúðarhúsnæði

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

Matur fyrir eldri borgara

8 tímar á mánuði
6 tímar á mánuði
4 tímar á mánuði

Almennt húsnæði
Íbúðir aldraðra, "Kambur"

Leiga fyrir íbúðarhúsnæði breytist á 3ja mánaða fresti með breytingu á byggingarvísitölu (grunnur 2010).
Dagforeldrar - niðurgreiðslur Eining
Foreldrar í sambúð/hjónabandi

*Veittur er 15% afsláttur til 65 ára og eldri 

4 tímar á mánuði

Leikskólar Eining
Gjald hver klst. á mánuði á mánuði

Einstæðir foreldrar, öryrkjar, foreldrar báðir í námi
8 tímar á mánuði
6 tímar á mánuði

Grunngjald. Einstæðir foreldrar, 4 tímar á dag á mánuði
Grunngjald. Einstæðir foreldrar, 8 tímar á dag á mánuði

Gjald fyrir korter fyrir átta og korter eftir fjögur, 15 mínútur á mánuði
Grunngjald 4 tímar á dag á mánuði
Grunngjald 8 tímar á dag á mánuði

Sorpkort

Flokkur 8, málmar 32



2.120
7.020
2.120
25%
35%
50%
75%

2021

2021
340
210

2021
46.800
36.600

Skólagjald, hálft nám (30 mín á viku) 29.200
83.100
51.800

6.500
10.000

2021
16.800
12.600

Íþróttamiðstöðar 2021
Sundlaug
6 - 18 ára, eldri borgarar og öryrkjar
Stakur tími 470
10 skipti 2.840
20 skipti 4.730
40 skipti 7.780
Árskort 8.700
Almennt gjald
Stakur tími - Brattahlíð 1.030
Stakur tími - Bylta 720
10 skipti 6.950
20 skipti 12.500
40 skipti 20.900
6 mánuðir 25.500
Árskort 40.200
Þreksalur
Stakur tími 1.630
10 skipti 9.780
20 skipti 17.050
40 skipti 26.800
1 mánuður 14.500
3 mánuðir 30.500
6 mánuðir 47.500
Árskort 69.000

Íþróttasalur
6 - 18 ára, eldri borgarar og öryrkjar
Stakur tími 590
10 skipti 5.000
20 skipti 9.200
40 skipti 13.400
Almennt gjald
Stakur tími 1.050
10 skipti 8.700
20 skipti 15.400
40 skipti 23.000

Morgunmatur á mánuði

Einstæðir foreldrar, afsláttur af dvalargjaldi
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, annað barn
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, þriðja barn

Hádegismatur á mánuði
Síðdegishressing á mánuði
Námsmenn, afsláttur af dvalargjaldi

Lengd viðvera Eining
Dvöl hver klst.

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

Skólamáltíðir Eining
Mánaðaráskrift á mánuði 7.200

35%
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, annað barn 50%
Systkinaafsláttur af dvalargjaldi, þriðja barn 75%

Hressing hver máltíð
Einstæðir foreldrar, námsmenn, afsláttur af dvalargjaldi

Skólagjald, heilt nám (2x30 mín á viku) hver önn
Skólagjald, 1. árs byrjendur, yngri en 10 ára (2x20 mín á viku) hver önn

Afslættir gilda milli lengdrar viðveru, dagmæðra og leikskóla og afsláttur gildir hæstur fyrir elsta barn.
Hámarksgjald á mánuði fyrir hvert barn 23.000 kr.

Tónlistarskóli Eining

Staðfestingargjald, óendurkræft hver önn
Fjölskylduafsláttur (fyrir 18 ára og yngri)
Fyrir annað barn hver önn 25%

Skólagjald, 18 ára og eldri, heilt nám hver önn

Hljóðfæraleiga hver önn

Greitt er 60% af fullu námi fyrir hálft nám.

Íþróttaskóli Eining
Vorönn hver önn
Haustönn hver önn

Fyrir þriðja barn hver önn 50%
Fyrir fjórða barn hver önn 75%

Eining

Veittur er 60% afsláttur af keyptum kortum í þreksal til 16-18 ára og eldri borgara og öryrkja. Ekki er veittur afsláttur ef keypt eru stök skipti.

hver önn

Skólagjald, 18 ára og eldri, hálft nám hver önn



Leiga á sal
1/1 salur 9.770
1/2 salur 5.600
Annað
Baðhandklæði 790
Sundföt 790
Sturtugjald 530
Öll tímakort eru dagsett og gilda í ár frá dagsetningu.
Innri leiga íþróttahúsa og sundlauga
Leikfimissalur, grunnskólar 8.035
Leikfimissalur, leikskólar 6.570
Leikfimissalur, íþróttafélög 5.830
Sundlaug 2.940

Tjaldsvæði á Bíldudal 2021
Gistinótt fyrir 18 ára og eldri 1.850
Gistinótt fyrir eldri borgara og öryrkja 1.500
3 nætur dvöl 3.885
4 nætur dvöl 5.180
5 nætur dvöl 6.475
6 nætur dvöl 7.770
Vikudvöl 9.065
Rafmagn 1.300
Þvottavél og þurrkari 1.400

Tjaldsvæði á Patreksfirði 2021
Gistinótt fyrir 18 ára og eldri 1.500
Gistinótt fyrir eldri borgara og öryrkja 1.200
3 nætur dvöl 3.150
4 nætur dvöl 4.200
5 nætur dvöl 5.250
6 nætur dvöl 6.300
Vikudvöl 7.350
Rafmagn 1.300
Þvottavél og þurrkari 1.400

2021

16.340
21.330

5.780
13.240
14.710
29.420
29.420
34.360

4.330
6.190
6.190

2021
12.880
25.740
34.270
12.890
25.650

2021
3.500

13.000
500

1.500
55

2021

5.990
10.780

6.650
11.980

10%
1.310

hverjar 40 mínútur
hverjar 40 mínútur

á klst.
á klst.

hverjar 40 mínútur
hverjar 40 mínútur

Eining
á mann

á mann

á mann

á sólarhring
hvert skipti

Gestir á tjaldsvæði fá 25% afslátt af aðgangi að sundlaug

á mann
á mann

á mann
á mann

Hundar
Fyrsta leyfisgjald á hund
Leyfisveiting eftir útrunninn frest á hund

á mann
á sólarhring
hvert skipti

Á gistinótt bætist við gistinóttaskattur eins og hann er hverju sinni.

Gæludýrahald Eining
Á gistinótt bætist við gistinóttaskattur eins og hann er hverju sinni.

Handsömun 2. skipti á hund
Handsömun 3. skipti á hund
Fyrsta afhending - hundur án leyfis á hund

Bráðabirgðaleyfi á hund
Einn hundur - árlegt gjald á hund
Handsömun 1. skipti á hund

Handsömun á kött
Tryggingar og árleg hundahreinsun innifaldið í leyfisgjaldi.

Vinnuskóli Eining

Kettir
Fyrsta leyfisgjald á kött
Einn köttur - árlegt gjald á kött

Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun á skipti
Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun á skipti
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki.

Þjónustumiðstöðvar Eining

Sláttur á garði að 100 ferm. á skipti
Sláttur á garði 100-200 ferm. á skipti
Sláttur á garði  yfir 200 ferm. á skipti

Vélamaður, verkstjóri, dagvinna kr. m.vsk./klst.
Vélamaður, verkstjóri, yfirvinna kr. m.vsk./klst.
Verkfæragjald

Útseld vinna
Verkamaður með verkstjóra, dagvinna kr. m.vsk./klst.
Verkamaður með verkstjóra, yfirvinna kr. m.vsk./klst.

Akstur innanbæjar kr. m.vsk./klst.

Muggsstofa og Skor Eining
Skrifborðsaðstaða
Skrifborðsaðstaða
Skrifborðsaðstaða fyrir námsmenn
Skrifborðsaðstaða fyrir námsmenn
Prentun/ljósritun

pr.dag
pr.viku
pr.dag
pr.viku
pr.blað

Gestir á tjaldsvæði fá 25% afslátt af aðgangi að heitum potti

Eining
á mann

á mann

á mann
á mann

á mann

á mann



114

18.740
600

1.520

8.070
Holræsamyndavél 5.000

3.890
3.890

Plötuþjappa og jarðvegsþjappa (hoppari) 11.500
Brotvél SDS Max 5.000

20.700
5.600

221

32,00
2021

2.385
29.354
58.708

2021

3.570
0

1.550

3.080
510

920

55

2021

72.200
60.360
31.360
43.400

600
1.300

580
890

Samkomulag
31.520

47.150
36.900
43.560
31.050
15.790

7.890
15.780

94.550
157.600
189.100

34.670
2.940
5.880
7.040

17.440

Flaggstangir kr.m.vsk./dag
Umferðarkeilur kr.m.vsk./dag
Umferðarmerki kr.m.vsk./dag

kr. m.vsk./klst.

Akstur á milli byggðakjarna, sbr. aksturstaxti ríkisins kr. m.vsk./km.
Leiga á áhöldum

Steypusög kr. m.vsk./klst.

Leiga á vinnuvélum
Lyftari kr. m.vsk./klst.

4 klst. leiga
4 klst. leiga

Leiga á tækjum
Gormavél kr. m.vsk./klst.

Kjarnaborvél kr. m.vsk./klst.

Sorpmóttökustöðvar
Málmar kr. m.vsk. á kg.
Kaldbakshús - leigugjöld Eining

Kubota kr. m.vsk./klst.
Leigugjöld
Geymslurými innan girðingar á útisvæði á mánuði á ferm.

Árgjald skírteina
Fullorðnir
Börn, yngri en 18 ára, frítt bókasafnskort

Bókasafn

Ýmsar vörur á bretti leiga á mánuði
Geymslur leiga á mánuði
Verkstæðishús leiga á mánuði

Tímarit fyrir stk.
Gögn yngri en tveggja ára. Lánþegi greiði innkaupaverð bókasafnsgagna
Þjónusta
Millisafnalán á bók

67 ára og eldri, öryrkjar
Gjald fyrir rit sem tapast hjá lánþega
Bækur og hljóðbækur fyrir stk.

Húsnæði og búnaður
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald fyrir dansleik) á sólarhring
Almennir dansleikir á sólarhring

Annað
Útprentun hver bls.

Félagsheimili

Eldhúsaðstaða, ef leigutaki nýtir ekki aðra aðstöðu hússins á klst.
Stólar úr félagsheimili á sólarhring
Borð úr félagsheimili á sólarhring

Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar á sólarhring
Langtímanotkun á sólarhring
Eldhúsaðstaða, ef leigutaki nýtir aðra aðstöðu hússins á klst.

Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir, minni hús og stóri salur í FHP á sólarhring
Fremri salur (anddyri) FHP á sólarhring
Opnir fundir, stóri salur FHP á sólarhring

Kaffi á fundum á mann
Frágangur og uppröðun í sal, öll félagsheimili hvert skipti
Húsnæði - sérgreint

Aðildarfélög FHP, stóri salur á sólarhring
Búnaður úr félagsheimili annar en stólar og borð er ekki leigður út úr húsi.
* Heimild til forstöðumanns til að leigja út til skemmri tíma en eins sólarhrings, lágmarksleiga 10.000
Húsnæði - Birkimelur

Opnir fundir, fremri salur FHP, Baldurshagi og Birkimelur á sólarhring
Fundarsalur FHP, fundarsalur og fremri salur í Baldurshaga* á sólarhring
Aðildarfélög FHP, fundarsalur (litli salur) á sólarhring

Staðfestingargjald hvert skipti
Leiga fyrir minni hópa, lágmark 10 manns, gjald á mann á mann, ein nótt

á mann, tvær nætur

Leigugjald með allri aðstöðu á hóp ein nótt
á hóp tvær nætur
á hóp þrjár nætur

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

á mann, þrjár nætur
Staðfestingargjald fyrir minni hópa hvert skipti
Fyrirvarar á leigu:



56.100
28.100
14.100

2021
Grunngjald m3 gjald

51.379 386
51.379 258

102.758 206
154.134 386
154.134 386

13.926 70
27.852 139
51.379 386
13.230 0
13.230 0

18.043
48.503
39.692
15.877
46.309
52.926
26.464
26.464
26.464
46.309
26.464
26.464
26.464

26.464
26.464
26.464
11.908

V. Deiliskipulag, afgreiðslugjald kr./klst. 11.908
X. Byggingafulltrúi, tímagjald kr./klst. 13.231

13.231
18.043
11.617
47.630
23.818
11.908
23.818
11.908
47.630
11.908
23.818
26.464
52.925
11.908
33.078
53.240
32.272
23.818
13.146

20.619
14.891
10.311
12.601

8.019
12.601
13.745
10.311

11.911

2021

8.752

Stóra hljóðkerfið m.vsk.
Hljóðkerfi með 4 mónitorum m.vsk.

A. Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar á íbúðarlóðum í þéttbýli
B. Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar utan þéttbýlis
C. Iðnaðarhúsnæði

Hljóðkerfi með 2 mónitorum
Fyrirvarar á leigu:

m.vsk.

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.

Gatnagerðar- og byggingarleyfisgjöld Eining
Byggingarleyfisgjöld - grunngjöld

H. Stækkun húsnæðis, viðbyggingar, bílskúrar o.þ.h.  60 m2 eða minna
I. Niðurrif húsa
J. Endurnýjun eldra byggingarleyfis

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

C. Lóðarúthlutanir
D. Fokheldisvottorð
E. Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt

Afgreiðslu- og þjónustugjöld
A. Útgáfa stöðuleyfis, úttekt byggingarfulltrúa o.fl. - skipulagt svæði
B. Útgáfa stöðuleyfis, úttekt byggingarfulltrúa o.fl. - utan skipulagðs svæðis

I. Stofnun fasteigna í Þjóðskrá Íslands
J.  Aukaúttekt byggingarfulltrúa
L. Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar

F. Eignaskiptayfirlýsing, hver umfjöllun
G. Önnur vottorð
H. Endurskoðun aðaluppdrátta

tilboð
R. Fyrir hverja útsetningu lóðar/húss á mælingu
S. Vottorð um byggingarstig húsa
T. Skráning matshluta í Þjóðskrá Íslands

M. Fyrir útgáfu lóðaleigusamnings
N. Fyrir breytingu lóðasamningi
O. Fyrir hverja útsetningu lóðar/húss, hver mæling, skv. tilboði

Aðalskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 2.mgr. 36.gr.
Deiliskipulag, 2.mgr. 38.gr. afgreiðslugjald kr./klst.
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 2.mgr. 38.gr.

U. Aðalskipulag, afgreiðslugjald kr./klst.

Y. Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu kr./klst.

Aðalskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 1.mgr. 36.gr.

Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 2.mgr. 43.gr.
Grenndarkynning, minniháttar
Grenndarkynning, umfangsmikil

Deiliskipulag, 1.mgr. 43.gr. afgreiðslugjald kr./klst.
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður 1.mgr. 43.gr.
Deiliskipulag, 2.mgr. 43.gr. afgreiðslugjald kr./klst.

a. Einbýlishús 9,00%

Umframvinna starfsmanna tæknideildar án vsk. kr./klst.
Framkvæmdaleyfi, umhverfismat

Framkvæmdaleyfi, aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald

b. Raðhús- og sambýlishús, mest 4 íbúðir 6,50%
c. Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri 4,50%
d. Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 5,50%

Eftirlit umfram eina ferð

Gatnagerðargjöld - grunngjöld

h. Sólskálar 4,50%
Byggingarfulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

e. Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði 3,50%
f. Bifreiðargeymslur í áður byggðum hverfum 5,50%
g. Skólamannvirki 6,00%

Að 20 mm

Sjá nánar "Samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu og fráveitu, vst. 01.10.20
byggingarleyfis-, afgreiðslu- og þjónustugjöld tæknideildar Vesturbyggðar". 148,4
Vatnsveita og fráveita Eining
Mælagjald vatnsveitu

Z. Afgreiðslugjald byggingarleyfa
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti skv. 36. gr. kr./klst.

Framkvæmdaleyfi, lágmarksgjald

Skipulagsfulltrúi, tímagjald 



11.602
14.617
17.477
23.357
70.220
76.095
81.972

78.175
53

104.233
53

19,96

309.696
402.158
542.372
761.162

1.064.693
1.288.135
1.520.764
1.775.381

6.626
7.547
8.477

10.481
14.634
23.114
26.590
35.502

3.119
4.159

2021
11.140
24.525
42.927
21.464
15.040

150.550
2021

15.415
2021

14,95
17,65

8,0
8,8

92,4
10.360

6.916
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20-24 mm
25-31 mm
32-39 mm

100 mm og stærri
Stofngjald fráveitu
Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta Grunngjald

40-49 mm
50-74 mm
75-99 mm

Vatnsgjald
Notkunargjald kr./rúmmetra
Stórnotendur með notkun yfir 100 þús. rúmm. eða meira á ári 25% afsl.

Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta rúmmetragjald
Iðnaðar-, atvinnu- og annað húsnæði Grunngjald
Iðnaðar-, atvinnu- og annað húsnæði rúmmetragjald

Utanmál 32 mm kr.
Utanmál 40 mm kr.
Utanmál 50 mm kr.

Heimæðagjald vatnsveitu
Inntaksgjald

Utanmál 100 mm kr.
Utanmál 110 mm kr.
Yfirlengd

Utanmál 63 mm kr.
Utanmál 75 mm kr.
Utanmál 90 mm kr.

Utanmál 63 mm kr./lengdarm.
Utanmál 75 mm kr./lengdarm.
Utanmál 90 mm kr./lengdarm.

Utanmál 32 mm kr./lengdarm.
Utanmál 40 mm kr./lengdarm.
Utanmál 50 mm kr./lengdarm.

Vatnsdæla kr./sólarhring
Rafstöð fyrir dælu kr./sólarhring
Sjá nánari um ákvæði í útgefinni gjaldskrá.

Utanmál 100 mm kr./lengdarm.
Utanmál 110 mm kr./lengdarm.
Aukagjöld vatnsveitu vegna sérstakra aðstæðna

Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24 hvert brt.

Lestagjöld
Önnur skip og bátar hvert brt.
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn hvert brt.

Veittur afsláttur fyrir báta í lægi við eigin bryggju 50%
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri 25%

Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieining á mánuði
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni báta á mánuði
Bátar minni en 20 brt., lágmark á mánuði

4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 50%
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 75%

Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi 25%

2. flokkur á tonn 696
3. flokkur á tonn 751

Vörugjöld
1. flokkur á tonn 409

Afli eldisfiskur verðmæti 0,70%
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngd verðmæti sjá 11.gr.

4. flokkur, aflagjald verðmæti 1,60%
Afli frystitogara verðmæti 0,80%

Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverði verðmæti sjá 11.gr.
Farþegagjald
Farþegagjald á farþega

Bryggjugjöld
Önnur skip og bátar, hverjir byrjaðir 24 tímar hvert brt.

Útseld vinna kr. m.vsk./klst.
Hafnarsjóður Vesturbyggðar Eining

Slökkvilið Eining
Útseld vinna slökkviliðsmanns kr./klst.
Útseld þjónusta slökkviliðsbíls kr./klst.
Útkall utan daglegs vinnutíma eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar kr./klst.
Öryggi og lokaúttektar kr./klst.
Útseld vinna slökkviliðsmanns vegna annarra verkefna kr./klst.
Vðbúnaður utan gildissviðs laga, tæki og vinna kr./klst.
Útseld sérfræðiþjónusta Eining



10,00
7.446

645
23.387

11.137
16.915

9.009
14.253
11.516
18.312

148.006
128

3.199
68 EUR

53.062
6.398

11.473

3.090
3.861
9.928

Úrgangsgjald við kom til hafna 0,70
Úrgangsgjald við komu til hafna - lágmarksgjald 6.663
Úrgangsgjald við komu til hafna - hágmarksgjald 51.250
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar 0,35

4.100
25.625

Móttökugjald úrgangs 10.763

13,95
755

1.512
37.882

4.738

0,18
475

16.350

190,6
1.048
1.886

176
Vigtun utan hefðundins opnunartíma, sjá önnur þjónusta

298

111
7.259
4.258

11.081

735

32.698
63.804

2.118
0,37

153.750
1.000

Fyrir hverja mælieiningu á skipti
Fastagjald á skipti
Hafnsögusjóður á skipti
Hafnsögubátur með manni á klst.

Hafnsögugjald

Viðlegugjöld
Bátar undir 20 brt. á mánuði
Bátar yfir 20 brt. á mánuði

Festagjöld (móttaka skipa)
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu á klst.
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu á klst.

Skip yfir 80 brt. á hvert brt. á mánuði
Uppsátursgjald á mánuði
Skútur og skemmtibátar hver byrjuð vika

Bátar undir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði
Bátar yfir 20 brt., fast viðlegupláss á mánuði
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjur árgjald

Skip yfir 50 brúttótonn á mánuði
Úrgangsgjald

hvert brt.

hvert brt.

Siglingavernd (ISPS)
Öryggisgjald fyrir hvert skip á komu
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnu á klst.
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnu á klst.
Almenn sorpgjöld
Bátar að 20 brúttótonnum á mánuði
Bátar 20-50 brúttótonn á mánuði

Rafmagn
Rafmagnssala, landrafmagn. 15% álag á taxta OV á kWh
Rafmagnsmælar lausir á mánuði

Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - lágmarksgjald
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - hágmarksgjald

hver rúmmeter

Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og -skipa á kg.
Vatnsgjald, önnur skip á tonn

Rafmagnsmælar fastir á mánuði
Rafmagnsmælar, skilagjald vegna leigu á skipti
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjur á skipti

Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á kg.

Innheimtugjald vegna erlendra millifærslna pr.millifærslu

Tekur breytingu á þriggja mánaða fresti miðað við byggingavísitölu

Lægsta gjald fyrir vigtun á vigtun
Vigtun ökutækja á skipti

Útkall utan hefðbundins opnunartíma - þjónusta/vigtun Útkall (4 klst)
Útkall á stórhátíðardögum eða sérstökum frídögum - þjónusta/vigtun Útkall (4 klst)
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi á skipti

Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælur á ári

Herbergi í verbúð m2

Önnur þjónusta

Húsaleiga

Leiga á kranalykli á skipti
Leiga á flotbryggju/pramma á klst.

Leigugjöld
Geymslurými á höfn á mánuði á ferm.
Gjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðar á sólarhring

Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipum á tonn

Löndunar-, skráningar- og kranagjöld
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skip á tonn

Almenn vigtun á tonn

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma fyrir útkall
Vatn til skemmtiferðaskipa á tonn 2,56 USD
Vigtargjöld

Vatnssala

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

Förgunargjöld
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