Flugeldasala Björgunarsveitarinnar Biskups
Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Fer fram í húsi björgunarsveitarinnar

Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð sem
eldri borgarar hafa forgang á að íleigja.
Sæki engir eldri borgarar um húsnæðið
Reykholti
verður hún leigð almennum umsækjanda.
Afgreiðslutími
Íbúðin er laus til útleigu 1.2.2018
og umsóknarfrestur er til 22.janúar 2018.
Október
28.des miðvikudagur
opið 18-21
 01/10-02/10:
Tónskólinn.
Námskeið:
Þröstur Eiríksson
Umsóknir
skulu berast
á skrifstofu
Bláskógabyggðar
eða á netfangið
 06/10: Skálholtsskórinn
með
æfingabúðir
bjarni@blaskogabyggd.is,
merktar
“Kistuholtopið
5a “ 18-21
29.des
fimmtudagur
 07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
gefur
Bjarni íUmsjón:
síma 860-4440.
 10/10-12/10:Upplýsingar
NEKK/WICAS.
Vinnufundur.opið
sr. Sigrún Óskarsdóttir
30.des föstudagur
12-22
 10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
gamlársdagur
opið 10-16
 13/10-14/10: Vox31.des
Femine.
Æfingabúðir
 13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
 14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

17. árgangur 1. tbl. Janúar 2018.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

Gleðilegt nýtt ár

Kjölur

Vox Femine syngur í messunni
 15/10-19/10:
Breskur
skólahópur
í Skálholtsskóla
Svartárbotnar
"Verkefnið
Heilsueflandi
samfélag
óskar
íbúum Bláskógabyggðar

15/10:
Stjórn
Skálholt.
Fundur
gleðilegs nýs árs og megum við í sameiningu skapa heilsueflandi samfélag. Það
 15/10:
Ferðamálafrömuðir
halda
fund ásamt staðarkynningu
hádegismat
er markmið
verkefnisins
að búa til
heilsuhvetjandi
umgjörð ogoggera
fólki það
 15/10:
Heimsókn
tveggja ráðherra
í Skálholt
auðveldara
að velja
heilsubætandi
lífsstíl.
Aðstaða fyrir 40 – 50 manns
 15/10: Afhending listaverks
eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur
Vatnssalerni
ogsamfélag
sturta í Bláskógabyggð.
Fylgist með á fésbókarhópnum:Hesthús,
Heilsueflandi
gerði, heysala
 19/10-20/10: 12 spora hópur

Áningastaðir

___________________________________
Eigið góðan
og heilsueflandi
Janúarmánuð"
 19/10-21/10:
A.A.-konur
í Skálholtsbúðum
Árbúðir

20/10-21/10:
Námskeið.
Pétur
Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
Ágætu
íbúar
og gestir
Bláskógabyggðar
í öllum
húsum
 matseldar
20/10-21/10:
Fermingarbörn
frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni

 21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Gleðileg
jól og
gott
nýtt
ár.
fyrir
20 - Náttúruferða
25
manns
 21/10-26/10:
Breskir Aðstaða
unglingar
á vegum
Vatnssalerni
sturta
útsvars
hjáogBláskógabyggð
2018.
 Álagningarhlutfall
24/10: Fermingarbörn fráHesthús,
Akranesi
gerði, heysala
Áramótabrennur
verða
á eftirtöldum stöðum í
 25/10:
Fermingarbörn
frá Akranesi
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
ákvað á fundi sínum, þann 2. nóvember s.l.
sveitarfélaginu.
 26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
Fremstaver
hvert
skuli vera
2018.
486álagningarhlutfall
8757 / 895við
9500
/ útsvars
867 3571
Í Laugarási
Höfðaveginn
kl. árið
20:30.

26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar.
Æfingabúðir
í
Skálholtsbúðum
Netfang: gljasteinn@gljasteinn.is
Í Reykholti
kl. í20:30
flugeldasýningu
Heimasíða:
 28/10:
Messa
Skálholtsdómkirkju
kl. 11:00.
Prestur
sr. kl.
Egill 21:00
Hallgrímsson
Eftirfarandi
varwww.gljasteinn.is
bókað
þann 2.og
nóvember
s.l. vegna
ákvörðunar
um
Á
Laugarvatni
er
Björgunarsveitin
Ingunn
með
brennu
Kammerkór
Mosfellbæjar
undir
stjórn
Símons
Ívarssonar
syngur
álagningarhlutfall útsvars hjá Bláskógabyggð:
í messunni við vatnið kl. 21:00.
og flugeldasýningu
Aðstaða
fyrir 15 - 20 manns
Lögð
fram tillaga um óbreytt
álagningarhlutfall
útsvars 2018 eða 14,52%.
Hestagerði og heysala
Tillagan samþykkt samhljóða.
Vatnssalerni

Hóf til heiðurs íþróttafólki Bláskógabyggðar
Í janúar verða þeir sem skarað hafa fram úr a sviði íþrótta a
liðnú ari heiðraðir. Einstaklingar sem úrðú íslandsmeistarar,
bikarmeistarar eða vórú valdir í landslið fa viðúrkenningú
asamt því að íþróttamaðúr arsins í Blaskógabyggð verðúr
útnefndúr.
Hófið verðúr haldið í íþróttahúsinú a Laúgarvatni óg erú allir
hvattir til að kóma óg heiðra ókkar frabæra íþróttafólk með
nærverú sinni.
Dagsetning nanar aúglyst síðar í dreifibrefi.
Æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar

Oddvitapistill
Ég vil byrja á því að óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs með þökk fyrir það
liðna. Það er óskandi að nýja árið verði okkur öllum gott og gjöfult.
Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir árið 2018 var samþykkt á fundi
sveitarstjórnar í des sl. Helstu lykiltölur í fjárhagsáætluninni er að gert er ráð
fyrir rúmlega 76 milljón króna rekstrarafgangi á samstæðureikningi. Tekjur
sveitarfélagsins eru áætlaðar rúmlega 1,3 milljarðar, gjöldin eru áætluð rúmlega
1,2 milljarðar. Gert er ráð fyrir fjárfestingum uppá tæplega 320 milljónum nettó
á árinu. Það, sem tekur mest til sín í fjárfestingar, er eignasjóður eða 220
milljónir og fer mest af fjármagninu í byggingu leikskóla í Reykholti. Þá er gert
ráð fyrir fjárfestingu í fráveitu fyrir um 50 milljónir, í Bláskógaveitu fyrir um 37
milljónir og í vatnsveitunni fyrir um 12 milljónir. Þetta eru gríðarlega miklar
fjárfestingar, þær mestu í sögu Bláskógabyggðar. Árið 2019 er svo gert ráð fyrir
fjárfestingum upp á tæplega 300 milljónir. Fjárhagur Bláskógabyggðar hefur
undanfarin ár verið að styrkjast og á að ráða vel við þessar fjárfestingar, en
mikilvægt er að sýna aðhald í öllum fjámálum, því hlutirnir geta verið fljótir að
breytast ef slakað er á hlutunum.
Þeir málaflokkar sem taka mest fjármagn til sín í fjárhagsáætlun 2018 eru:
fræðslumál 565 milljónir, sameiginlegur kostnaður 107 milljónir, íþrótta- og
æskulýðsmál 97 milljónir, félagsþjónustan 63 milljónir, umferðar- og
samgöngumál 43 milljónir, bruna- og almannavarnir 42 milljónir, skipulags- og
byggingarmál 40 milljónir og menningarmál 18 milljónir. Allir þessir liðir hækka á
milli áranna 2017-2018 og má nefna sem dæmi þann lið sem tekur hvað mest til
sín, fræðslumálin, að þau hækka um 35 milljónir á milli ára eða 6,6%. Hægt er að
sjá fjárhagsáætlun í heild sinni á heimsíðu sveitarfélagsins.
Gjaldskrár Bláskógabyggðar voru teknar til afgreiðslu hjá sveitarstjórn í
desember. Almennt hækkuðu gjaldskrár um 3-3,5 % eða um almennar
vísitöluhækkanir. Þá er vert að geta þess sérstaklega að álagningarhlutfall fyrir Ahluta fasteignagjalda, en undir þann lið falla m.a. íbúðarhús, útihús og
sumarhús, var lækkað úr 0,6% í 0,5%. Fasteignaeigendum mun án efa muna
talsvert um þessa lækkun. Annars er álagningarhlutfall fyrir B-hluta óbreytt eða
1,32% en undir þennan hluta falla opinberar byggingar eins og sjúkra- og
skólastofnanir. Í C-hlutanum er álagningarhlutfallið óbreytt eða 1,4% en undir
þennan lið falla byggingar sem eru í rekstri. Breytingar voru gerðar á gjaldskrá
Aratungu, en þar voru gerðar talsverðar breytingar, þar sem gjaldskráin var
lækkuð til samræmis við það sem er í félagsheimilum almennt. Hægt verður að
sjá gjaldskrár sveitarfélagsins á heimasíðunni áður en langt um líður.

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 10.00-12.15 13.00-16.00
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00

Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

Nuddstofan
Heildrænt
lífernifyrir
Gunnar K Gunnarsson hefur verið ráðinn verkefnastjóri í 20% starf
Íþróttamiðstöðinni
í Reykholti er
verkefnið heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð.
Hlutverk verkefnastjóra

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í janúar
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 480-3000 eða
í tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði
hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls verða
auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://
www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu
um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnunartími
8.ágúst – 26. maí
Mánudaga 14:00-18:00.
Þriðjudaga 14:00-22.00
Miðvikudaga 14:00-18.00.
Fimmtudaga 14:00-22:00.
Föstudaga lokað.
Laugardaga 10:00-18:00.
Sunnudaga lokað.

m.a. að stýra verkefninu og þeirri stefnumótun sem þar mun eiga sér stað á
*Heildrænt
nudd
næstu misserum. Ég vil fyrir hönd sveitarstjórnar bjóða
Gunnar
velkominn til
-nær
djúpt
til
uppsafnaðra
tilfinninga
starfa og um leið þakka Helgu Kristínu Sæbjörnsdóttur, sem stýrði
sem sest hafa í líkamann.
innleiðingarferlinu og fyrstu skrefum verkefnisins, fyrir hennar störf.
vöðvabólgu vegna streitu og
Íbúafundur verður haldinn 1. febrúar nk. þarLosar
semum
farið
verður yfir
álags.
almannavarnir í sveitarfélaginu. Fundurinn verður betur auglýstur þegar nær
dregur.
Nóg í bili og með kveðju,
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Netfang: laufhaga12@internet.is

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Allar alhliða viðgerðir, þjónusta og uppsetning á kæli–
og frystikerfum.
*Gjafabréf
Uppsetningar og viðgerðir á mjólkurtönkum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Leiguíbúð í Bláskógabyggð
Löggiltur Rafvirkjameistari
nuddtíma.

Íbúðin að Kistuholti 5a í Reykholti er laus til leigu. Íbúðin er félagsleg íbúð
sem eldri borgarar hafa forgang á að leigja. Sæki engir eldri borgarar um
Nú er ég flutt í Reykholt og
húsnæðið verður hún leigð almennum umsækjanda.

Óskum eftirá leiguíbúð
Íþróttahúsið
Laugarvatni
Opnunartímar
Óskum eftir íbúð
á leigu
Mánudag og miðvikudag 14:00 – 20:30

Trjá- og timburkurl
Á gámasvæðunum í Reykholti og á

Í Reykholti eða nágrenni

Laugarvatni er mikið af kurli, sem

Upplýsingar í síma 847 6138

allir mega ganga í, sér að

Astrid Laugardag 13:00 – 18:00
Sunnudag Lokað
Jarðarberjalandi

kostnaðarlausu. (gæti breyst)

Þriðjudag og fimmtudag 14:00 – 21:30
Föstudag 16:00 – 19:00

Tilvalið í gangstíga, moltugerð eða
hvað sem þér dettur í hug.“

einfalt að fá tíma.

VIOLA SNYRTISTOFA
Sími 861-7888 Júlíana Magnúsdóttir
Íbúðin er laus til útleigu 1.2.2018 og umsóknarfrestur
er til 22.janúar
2018.
HÖGNASTÍG
1, FLÚÐUM.

Járningaþjónusta

Kipptu út og geymdu nafnspjaldið hér fyrir neðan

Tekskulu
að mér
járningar
Eftirfarandi
í boði:
Umsóknir
berast
á skrifstofu Bláskógabyggðar
eða ámeðferðir
netfangið
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
upplýsingar
í
bjarni@blaskogabyggd.is, merktar “Kistuholt 5a “ Nuddstofan
Litun
og plokkun
Heildrænt
líferni – Handsnyrting
síma 846-7048.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma 860-4440.
Sigurjón Sæland

Íþróttamiðstöðinni
Fótsnyrting –Reykholti
Vaxmeðferðir.
Tímapantanir í síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir
Tímapantanir
í síma 856-1599 Hlíf

Inn til fjalla
Bækurnar Inn til fjalla eru til sölu á skrifstofu Bláskógabyggðar. Bækurnar
voru á sínum tíma gefnar út af Félagi Biskupstungnamanna í Reykjavík en
þær segja frá mörgu fróðlegu um fólk og mannlíf í Biskupstungum. Þrjú bindi
voru gefin út á sínum tíma, annað bindið hefur ekki verið fáanlegt í nokkurn
tíma.
Hver bók kostar 2000 kr. en ef allar þrjár bækunar eru keyptar í einu kosta
þær 5000 kr.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu Bláskógabyggðar eða í
síma 480-3000.

útibú Laugarási
s: 486-8655
OPIÐ
kl 10 - 16.30
mánudaga - fimmtudaga
og kl 10 - 13
Föstudaga
laugaras@lyfja.is

Getraunanúmer UMF. Bisk. er
803
Styðjum okkar félag þegar við
tökum þátt í getraunum.

.
.

Málari

Athugið
Næstu Bláskógafréttir koma út í febrúar

Málari getur bætt við sig verkum á

2018. Ath. Efni í blaðið þarf að berast

svæðinu í vetur. Öll almenn

fyrir 1. febrúar 2018.

málningarvinna. Geri tilboð ykkur

Ef þið viljið senda efni í Bláskógafréttir

að kostnaðarlausu.

sendið það á

Meira en 30 ára reynsla.

blaskogabyggd@blaskogabyggd.is eða
hafið samband á skrifstofu

Arnar s. 7775872

Bláskógabyggðar í síma 480-3000

Bókasafn Menntaskólans að Laugarvatni er opið sem hér segir:
Mánudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Þriðjudaga 10.30-12.15 og 13.00-17.00
Miðvikudaga 13.00-18.00
Fimmtudaga 09.00-12.15 og 13.00-17.00
Lestímar menntaskólanema mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá
kl. 17.00-18.00
Bókasafnstímar í Bláskógaskóla þriðjudaga frá kl. 09.00-10.30

.
.

.

Viðhald & Dráttur
Almennt viðhald á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Dekkjaþjónusta.
Olíuskipti á öllum farartækjum og vinnuvélum.
Jón Ágúst: 868-5565 Netfang: vidhald.drattur@gmail.com
Hrosshagi - 801 Selfoss

———————————————————
NUDD Í REYKHOLTI.

Ertu með sára og auma vöðva? Vöðvabólgu? Festur í liðum? Eða langar
bara í smá dekur?
Hafðu þá samband í síma: 892-5991
Íris Svavarsdóttir nuddari.
__________________________________________________

.

Bókun 205. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þann
7. desember 2017
4.

Ákvörðun um álagningu gjalda og gjaldskrár 2018:
4.1. Álagningarprósenta fasteignarskatts 2018.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að álagningarprósenta
fasteignagjalda verði;
A
0,5% af fasteignamati á íbúðarhúsnæði, bílageymslur, geymsluhúsnæði,
lönd og útihús í landbúnaði og sumarhús, allt með tilheyrandi lóðum.
B
1,32% af fasteignamati sjúkrastofnana skv. lögum um
heilbrigðisþjónustu, skóla, heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og
bókasafna, að meðtöldum lóðum og lóðarréttindum (með fyrirvara að
reglugerð verði ekki breytt).
C
1,40% af fasteignamati allra annarra fasteigna með tilheyrandi lóðum,
þó að undanskildum fasteignum í 0 flokki.
Afsláttur af fasteignaskatti til fasteignaeigenda sem eru 67 ára og eldri, eða 75%
öryrkjar eða meira, og eiga lögheimili í viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt
um afslátt af fasteignaskatti sem samþykkt var af sveitarstjórn
Bláskógabyggðar 4. desember 2007 og samþykkt um tekjuviðmiðun sem
samþykkt var í sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 7. apríl 2011.
4.2. Gjaldskrá kaldavatnsveitu 2018.
Lögð fram tillaga að gjaldskrá kaldavatnsveitu Bláskógaveitu 2018. Í gjaldskránni
kemur m.a. fram að innheimt skuli:
Vatnsgjald skv. 4. gr. gjaldskrá kaldavatnsveitu Bláskógaveitu verði 0,3% af
fasteignamati eigna sem tengst geta vatnsveitum sveitarfélagsins, sbr. ákv. 5.,
6. og 7. gr. laga nr. 32/2004.
Hámarksálagning verði kr. 50.000.- á sumarhús og íbúðarhús. Fyrirtæki sem tengjast
veitukerfi veitunnar og nota vatn til vökvunar ber skylda til að vera með
miðlunartank. Lágmarksálagning vegna tengingar við vatnsveitur
sveitarfélagsins verði kr. 15.000.
Varðandi aðra gjaldtöku s.s. notkunargjald og tengigjöld er vísað í fyrrnefnda
gjaldskrá kaldavatnsveitu Bláskógaveitu.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá
kaldavatnsveitu og felur sveitarstjóra að koma henni til birtingar í B-deild
Stjórnartíðinda.
4.3. Gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs 2018.
Lögð fram tillaga að gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs, þ.e. sorphirðing og
sorpeyðing fyrir árið 2018. Í gjaldskránni kemur m.a. fram að innheimt skuli:
Sorphirðugjald:
Ílátastærð
Grátunna
Blátunna
Græntunna
240 l ílát
17.582 kr.
4.691 kr.
4.691 kr.
660 l ílát
35.144 kr.
9.374 kr.
9.374 kr.
1.100 l ílát
52.706 kr.
14.058 kr.
14.058 kr.
Grátunna: söfnun á 21 daga fresti.
Blátunna: söfnun á 42 daga fresti.
Græntunna: söfnun á 42 daga fresti.

Sri Lanka í febrúar
Vietnam um páskana
Flug hvert á land sem er, sjá flugmidi.is eða t2t.is
Margeir ferdin.is
______________________________________________________

Opnunartímar hjá heilsugæslunni í Laugarási
Opnunartími heilsugæslunnar er frá kl 8:00 til 16:00. Fyrsti læknatíminn er frá kl
8:20. Símatímar eru tveir þ.e. kl 9:00 – 9:30 og 13:00 – 13:30. Blóðprufur eru teknar
á morgnanna frá kl 8:15 til kl 11:00
Sími stöðvarinnar er 432 2770
Aðalnúmer HSU 432 2000
Sími Neyðarlínu 112
Lyfjaendurnýjun er hjá læknariturum kl 8:00 – 9:00 í síma 432-2020

4.4.

Bílaviðgerðir, Smurþjónusta og
dekkjaþjónusta

Country Taxi
Sinni öllum uppsveitunum, ball, afmæli
eða annar mannfagnaður
Allar upplýsingar á facebook:
https://www.facebook.com/leigubill/

.

eða í síma 7760810

.

Kv Dóri

Sorpeyðingargjald vegna heimilisúrgangs:
Íbúðarhúsnæði
21.028 kr.
Frístundahúsnæði
18.436 kr.
Lögbýli
12.882 kr.
Fyrirtæki
47.577 kr.
Fyrirtæki, lögbýli eða frístundahúsafélög sem afsetja rekstrarúrgang á
móttökustöðvum eða nýta þjónustu verktaka vegna hirðingar og eyðingu
rekstrarúrgangs greiða móttökugjald á móttökustöð eða verktaka fyrir þá
þjónustu. Gjaldtaka á móttökustöð eða gjaldtaka þjónustuverktaka er ekki
hluti af gjaldi sveitarfélagsins skv. þessari grein.
Gjaldfrjálst verður á gámastöð fyrir heimilisúrgang frá heimilum og
frístundahúsum allt að 0,25 m3. Umframmagn er gjaldskylt á móttökustöð,
miðað við m3 þess úrgangsmagns sem afsett er, samkvæmt gjaldskrá
móttökustöðva. Allur úrgangur og rekstrarúrgangur fyrirtækja er gjaldskyldur
við afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber úrvinnslugjald
Úrvinnslusjóðs. Móttökugjald á einn m3: 5.700 kr.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að
gjaldskrá og felur sveitarstjóra að óska eftir staðfestingu heilbrigðisnefndar
Suðurlands og síðan að koma henni til birtingar í B-deild Stjórnartíðinda.
Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa 2018.
Lögð fram tillaga að gjaldskrá vegna fráveitu og hreinsun rotþróa fyrir árið
2018.
Í gjaldskránni kemur m.a. fram:
Stofngjald fyrir tengingu og lagningu frárennslislagna við holræsakerfi
sveitarfélagsins skal vera 150.000 kr. og bundið vísitölu byggingarkostnaðar
(grunnur 2010) október 2017, 135,1 stig.
Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum
sveitarfélagsins. Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat húsa,
mannvirkja, lóða og landa samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna
nr. 94/1976, með síðari breytingum. Fráveitugjald skal nema 0,25% af
álagningarstofni.
Sveitarfélagið innheimtir árlega rotþróargjald til niðurjöfnunar á kostnaði við
tæmingu rotþróa, skv. 18. gr. samþykktar um fráveitur og rotþrær í
Bláskógabyggð.
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár skal vera
eftirfarandi:
Rotþró 0 – 6000 lítra
kr.
9.894
Rotþró 6001 lítra og stærri
kr.
2.200 pr./m3
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað annað hvert ár skal vera
eftirfarandi:
Rotþró 0 – 6000 lítra
kr.
14.838
Rotþró 6001 lítra og stærri
kr.
3.301 pr./m3
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað á hverju ári skal vera
eftirfarandi:
Rotþró 0 – 6000 lítra
kr.
29.682
Rotþró 6001 lítra og stærri
kr.
6.602 pr./m3

Bókun 205. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þann
7. desember 2017
4.

Ákvörðun um álagningu gjalda og gjaldskrár 2018:
4.1. Fyrir
Álagningarprósenta
fasteignarskatts
4.4. frh.
aukalosun, að beiðni
eiganda, skal2018.
innheimta gjald kr. 36.790 fyrir hverja
að álagningarprósenta
losunSveitarstjórn
af rotrþró 0 –Bláskógabyggðar
6000 lítra. Fyrir samþykkir
aukalosun,samhljóða
að beiðni eiganda,
skal innheimta gjald kr.
fasteignagjalda
6.602 fyrir hvern
rúmmetra,verði;
ef rotþró er 6001 lítra eða stærri.
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eða 75% öryrkjar
lönd og
í landbúnaðisem
og sumarhús,
með tilheyrandi
lóðum.eða
B lögheimili
1,32%í viðkomandi
af fasteignamati
sjúkrastofnana
skv. lögum
um
meira, og eiga
fasteign
fer eftir samþykkt
um tekjuviðmiðun
sem
heilbrigðisþjónustu,
skóla, þann
heimavista,
íþróttahúsa og
samþykkt var í sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
7. aprílleikskóla,
2011.
bókasafna, að meðtöldum lóðum og lóðarréttindum (með fyrirvara að
reglugerð verði
ekki breytt).
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar
samþykkir
samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá og
C
1,40%
af
fasteignamati
annarra fasteigna
með tilheyrandi
lóðum,
felur sveitarstjóra að óska eftir staðfestinguallra
heilbrigðisnefndar
Suðurlands
og síðan
að
þó
að
undanskildum
fasteignum
í
0
flokki.
koma henni til birtingar í B-deild Stjórnartíðinda.
Afsláttur af fasteignaskatti til fasteignaeigenda sem eru 67 ára og eldri, eða 75%
öryrkjar eða meira, og eiga lögheimili í viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt
4.5. um afslátt
Lóðarleiga
2018.
af fasteignaskatti
sem samþykkt var af sveitarstjórn
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
samþykkir
samhljóða
að lóðarleiga 2018
Bláskógabyggðar 4. desember 2007
og samþykkt
um tekjuviðmiðun
sem verði
1%
af
fasteignamati
lóða.
samþykkt var í sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 7. apríl 2011.
4.6. Gjaldskrá
Gjaldskrákaldavatnsveitu
mötuneytis Aratungu
4.2.
2018. 2018.
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
samþykkir
að gjaldskrá
mötuneytisins
í
Lögð fram tillaga að gjaldskrá kaldavatnsveitu
Bláskógaveitu
2018.
Í gjaldskránni
Aratungu
uminnheimt
3% um næstu
kemur
m.a. hækki
fram að
skuli: áramót.
4.7. Gjaldskrá
íþróttamiðstöðva
Bláskógabyggðar
2018. verði 0,3% af
Vatnsgjald
skv. 4. gr.
gjaldskrá kaldavatnsveitu
Bláskógaveitu
Lögð fram tillaga
gjaldskrá
íþróttamiðstöðanna
í Bláskógabyggð.
fasteignamati
eignaum
sem
tengst geta
vatnsveitum sveitarfélagsins,
sbr.Hvað
ákv. 5.,
gjaldskrá
innri leigu milli stofnana þá samþykkir sveitarstjórn
6.varðar
og 7. gr.
laga nr.vegna
32/2004.
samhljóða
að gjaldið
hækkiáum
2,7% um
áramót.
Hámarksálagning
verði
kr. 50.000.sumarhús
ognæstu
íbúðarhús.
Fyrirtæki sem tengjast
Hvað varðar
almenna
notkun
íþróttamiðstöðvanna
þá samþykkir
veitukerfi
veitunnar
og nota
vatn
til vökvunar ber skylda
til að vera með
sveitarstjórn Bláskógabyggðar
vísa afgreiðslu
hennar til
miðlunartank.
Lágmarksálagningaðvegna
tengingar og
viðsamþykkt
vatnsveitur
næsta fundar byggðaráðs.
sveitarfélagsins
verði kr. 15.000.
4.8. Gjaldskrá
leikskóla
Varðandi
aðra gjaldtöku
s.s.Bláskógabyggðar
notkunargjald og2018.
tengigjöld er vísað í fyrrnefnda
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
samþykkir að gjaldskrá leikskóla hækki um 3%
gjaldskrá
kaldavatnsveitu
Bláskógaveitu.
um næstu
áramót. samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá
Sveitarstjórn
Bláskógabyggðar
4.9. kaldavatnsveitu
Gjaldskrá útleigu
og Bergholts
2018.henni til birtingar í B-deild
og Aratungu
felur sveitarstjóra
að koma
Gjaldskrá fyrir útleigu á Aratungu og Bergholti breytist skv. framlagðri tillögu
Stjórnartíðinda.
að gjaldskrá.
byggist
á endurskoðuðum
forsendum sem liggja til
4.3. Gjaldskrá
vegnaGjaldskráin
meðhöndlunar
úrgangs
2018.
grundvallar
gjaldskránni.
Sveitarstjórn úrgangs,
Bláskógabyggðar
samþykkir
Lögð fram
tillaga að gjaldskrá
um meðhöndlun
þ.e. sorphirðing
og
fyrirliggjandi
gjaldskrá.
sorpeyðing fyrir árið 2018. Í gjaldskránni kemur m.a. fram að innheimt skuli:
4.10. Sorphirðugjald:
Ákvörðun um gjalddaga fasteignagjalda 2018.
Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða að Blátunna
gjöld liða 4.1, 4.2,Græntunna
4.3, 4.4 og 4.5 verði
Ílátastærð
Grátunna
innheimt
með
6
gjalddögum
mánaðarlega
frá
1.
febrúar
2018.
Eindagar eru
240 l ílát
17.582 kr.
4.691 kr.
4.691 kr.
30 dögum eftir gjalddaga. Innheimtur verða sendar út rafrænt ásamt
660 l ílát
35.144 kr.
9.374 kr.
9.374 kr.
álagningaseðli. Ekki verða sendir útprentaðir greiðsluseðlar eða
1.100 l ílát
52.706 kr.
14.058 kr.
14.058 kr.
álagningaseðlar nema gjaldendur óski sérstaklega eftir því.
Grátunna: söfnun á 21 daga fresti.
Blátunna: söfnun á 42 daga fresti.
Græntunna: söfnun á 42 daga fresti.

Bókun 190. fundar byggðaráðs Bláskógabyggðar þann 29. desember 2017
Sorpeyðingargjald vegna heimilisúrgangs:
Bókun 190. fundar byggðaráðs Bláskógabyggðar þann 29. desember 2017
21.028 2018.
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Fyrirtæki
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móttökustöðvum
nýta þjónustu
verktaka
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fram: rekstrarúrgangs greiða móttökugjald á móttökustöð eða verktaka fyrir þá
Fullorðnir sund
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þjónustu.
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kr.
hluti
af
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sund
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Börn
sund
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Gjaldfrjálst
verður
á
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fyrir
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frá
heimilum
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30
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fullorðnir
sund
15.000
kr.
10 miðar fullorðnir sund
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kr.
3
frístundahúsum
allt
að
0,25
m
.
Umframmagn
er
gjaldskylt
á
móttökustöð,
10
miðar
börn
sund
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kr.
30 miðar fullorðnir
sund
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miðað
viðbörn
m3 þess
gjaldskrá
30
sund
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10miðar
miðar
börn
sundúrgangsmagns sem afsett er, samkvæmt
2.500kr.
kr.
móttökustöðva.
Allur
úrgangur
og
rekstrarúrgangur
fyrirtækja
Handklæði
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600
kr.
30 miðar börn sund
6.500 kr.er gjaldskyldur
við
afsetningu
nema brotamálmar og úrgangur sem ber600
úrvinnslugjald
Sundföt
leigaleiga
Handklæði
600kr.
kr.
Úrvinnslusjóðs.
Sundföt leiga
600
kr.
Móttökugjald
á einn m3: 5.700ogkr.
Börn
0-10 ára, ellilífeyrisþegar
öryrkjar fá frítt í sund.
Sveitarstjórn
samþykkir
fyrirliggjandi tillögu að
Börn
0-10 ára,Bláskógabyggðar
ellilífeyrisþegar og
öryrkjarsamhljóða
fá frítt í sund.
gjaldskrá og
felur sveitarstjóra að óska eftir staðfestingu
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að koma henni til birtingar í B-deild
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1.000
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4.4. Íþróttahús
Gjaldskrá fyrir
fráveitu
börn
550 kr.
Íþróttahús
10 miða
kortog hreinsun rotþróa 2018.
5.500
kr.
Lögð fram
tillaga
gjaldskrá vegna fráveitu og hreinsun rotþróa
fyrir
Leiga
sal 1/3að
Laugarvatn
5.880
kr.
Íþróttahús
börn
550
kr. árið 2018.
Í gjaldskránni
kemur
m.a.
fram:
Leiga
sal 3/3
14.280
Leiga
1/3Laugarvatn
Laugarvatn
5.880kr.
kr.
Stofngjald
fyrirásal
tengingu
og lagningu frárennslislagna við holræsakerfi
sveitarfélagsins
Leiga
sal
Reykholti
8.500
Leiga sal kr.
3/3og
Laugarvatn
14.280kr.
kr. október
skal vera 150.000
bundið vísitölu byggingarkostnaðar (grunnur
2010)
Leiga
á sal Reykholti
8.500 kr.
2017, 135,1
stig.
Tækjasalur:
Fráveitugjald
skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum
Stakur
miði
1.300 kr.
sveitarfélagsins.
Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat
húsa,
Tækjasalur:
mannvirkja,
lóða
og
landa
samkvæmt
lögum
um
skráningu
og
mat
fasteigna
10
miðar
8.500
kr.
Stakur miði
1.300 kr. nr.
94/1976, 30
með
síðari breytingum. Fráveitugjald skal nema 0,25%
af álagningarstofni.
miðar
21.000
10 miðar
8.500kr.
kr.
Sveitarfélagið
innheimtir
árlega rotþróargjald til niðurjöfnunar
á kostnaði við
Árskort
í
sund
og
þrek
34.000
30 miðar
21.000kr.
kr.
rotþróa,
skv.sund
18.fullorðnir
gr. samþykktar um 21.000
fráveitur
og rotþrær í
3tæmingu
mánaða
kort
í
þrek
og
kr.
Árskort í sund og þrek
34.000 kr.
6Bláskógabyggð.
27.000
3mánaða
mánaðakort
kortí íþrek
þrekog
ogsund
sundfullorðnir
fullorðnir
21.000kr.
kr.
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár skal vera
6 mánaða kort í þrek og sund fullorðnir
27.000 kr.
eftirfarandi: í þreksal er 14 ára
Aldurstakmark
Rotþró
6000ein
lítra
kr.
9.894
Börn
fá ekki 0að–fara
í íþróttahúsið.
Aldurstakmark
í þreksal
er 14 ára
Rotþró
6001
lítra
og
stærri
kr.
2.200 pr./m3
Gjald
og ein
þreksal
er tímagjald.
Börn ífáíþróttahús
ekki að fara
í íþróttahúsið.
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað annað hvert ár skal vera
Gjald í íþróttahús og þreksal er tímagjald.
eftirfarandi:
Fullorðnir eru 17-67 ára
Rotþró
0 – ára
6000 lítra
kr.
14.838
Börn
eru 10-16
Fullorðnir
eru 17-67
ára
Rotþró
6001
lítra
og
stærri
kr.
3.301 pr./m3
Eldriborgarar
og ára
öryrkjar frítt
Börn eru 10-16
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað á hverju ári skal vera
Eldriborgarar og öryrkjar frítt
eftirfarandi:
Tillagan samþykkt samhljóða.
Rotþró 0 – 6000 lítra
kr.
29.682
Tillagan samþykkt samhljóða.
Rotþró 6001 lítra og stærri
kr.
6.602 pr./m3

