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Bókun 222. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þann 13. 

desember 2018.   
 

 

  

 

4. Gjaldskrár 2019. 

4.1 Forsendur fjárhagsáætlunar 2019, álagningarhlutfall fasteignaskatts og lóðarleiga: 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að álagningarhlutfall 

fasteignaskatts verði: 

A-liður Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis eins og það er skilgreint í a-lið 3. mgr. 3. gr. 

laga nr.  4/1995 verður 0,5% af heildarfasteignamati. 

B-liður Fasteignaskattur af opinberum byggingum eins og þær eru skilgreindar í b-lið 

3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 verður 1,32% af heildarfasteignamati.  

C-liður Fasteignaskattur atvinnuhúsnæðis og annarra eigna eins og þær eru 

skilgreindar í c-lið 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 verður 1,42% af heildarfasteignamati.  

Afsláttur sem er veittur tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í 

viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt um tekjuviðmið sem samþykkt var í 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 7. apríl 2011. 

 

Lóðarleiga: 

Lóðarleiga verði 1% af fasteignamati lóða. 

 

Ákvörðun um gjalddaga fasteignagjalda 2019: 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að gjöld liða 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 verði innheimt 

með 6 gjalddögum mánaðarlega frá 1. febrúar 2019.  Eindagar eru 30 dögum eftir 

gjalddaga.  Innheimtur verða sendar út rafrænt ásamt álagningaseðli.  Ekki verða 

sendir útprentaðir greiðsluseðlar eða álagningaseðlar nema gjaldendur óski sérstaklega 

eftir því. 

 

4.2 Gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs í Bláskógabyggð 

Lögð var fram tillaga að gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs, sorphirðu og 

sorpeyðingu fyrir árið 2019. Í gjaldskránni kemur m.a. fram að innheimt skuli: 

 Sorphirðugjald: 

Ílátastærð  Grátunna Blátunna Græntunna 

240 l ílát  18.110  kr.   4.831 kr.   4.831 kr. 

660 l ílát  36.198  kr.   9.655 kr.   9.655 kr. 

1.100 l ílát  54.287  kr. 14.480 kr. 14.480 kr. 

 

Grátunna: söfnun á 21 daga fresti. 

Blátunna:  söfnun á 42 daga fresti. 

Græntunna: söfnun á 42 daga fresti. 

 

Sorpeyðingargjald vegna heimilisúrgangs: 

Íbúðarhúsnæði  21.658 kr. 

Frístundahúsnæði 18.989 kr. 

Lögbýli  13.269 kr. 

 Fyrirtæki    49.100 kr.  



Fundargerð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar  

  
1535 

  

Fyrirtæki, lögbýli eða frístundahúsafélög sem afsetja rekstrarúrgang á 

móttökustöðvum eða nýta þjónustu verktaka vegna hirðingar og eyðingu 

rekstrarúrgangs greiða 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:  5.900 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. 

 

4.3  Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Bláskógabyggð 

Lögð var fram tillaga að gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Bláskógabyggð, 

nr. 1241/2017: 

 

Fráveitugjald verði óbreytt,  0,25% af heildarfasteignamati eigna sem tengjast 

fráveitukerfum sveitarfélagsins. 

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. 10.370. 

Rotþró 6001 lítra og stærri kr. 2.305 pr./m3  

Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað annað hvert ár skal vera eftirfarandi:  

Rotþró 0 –6000 lítra kr. 15.551  

Rotþró 6001 lítra og stærri kr. 3.459 pr./m3  

Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað á hverju ári skal vera eftirfarandi:  

Rotþró 0 –6000 lítra kr. 31.110  

Rotþró 6001 lítra og stærri kr. 6.919 pr./m3  

Fyrir aukalosun, að beiðni eiganda, skal innheimta gjald kr. 38.560 fyrir hverja losun 

af rotþró 0 –6000 lítra. Fyrir aukalosun, að beiðni eiganda, skal innheimta gjald kr. 

6.919 fyrir hvern rúmmetra, ef rotþró er 6001 lítra eða stærri. Að auki skal greiða kr. 

400 fyrir ekinn kílómetra fyrir aukalosun. 

Grunnvísitala gjaldskrárinnar er byggingarvísitala (grunnur 2010) í október 2017, 

135,1 stig.  Vísitala í desember 2018 er 141,6 stig. 

Afsláttur sem er veittur tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í 

viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt um tekjuviðmið sem samþykkt var í 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 7. apríl 2011. 

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. 

 

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. 
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4.4 Gjaldskrá kaldavatnsveitu Bláskógaveitu, Bláskógabyggð 

Lögð var fram tillaga að gjaldskrá kaldavatnsveitu Bláskógabyggðar. 

Vatnsgjald verði 0,3% af heildarfasteignamati eigna sem tengst geta vatnsveitu 

sveitarfélagsins. Hámarksálagning verði 54.450 á sumarhús og íbúðarhús. 

Lágmarksálagning verði 16.335.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá 

kaldavatnsveitu og felur sveitarstjóra að koma henni til birtingar í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

 

4.5 Gjaldskrá fyrir hundahald í Bláskógabyggð 

Lögð var fram gjaldskrá fyrir hundahald í Bláskógabyggð.  

Við skráningu hunds skal greiða kr. 12.500 í skráningargjald, og árlega eftir það kr. 

12.500 skráningargjald. Innifalið í skráningar- og leyfisgjaldi er skráning, 

ábyrgðartrygging og hundahreinsun fyrir viðkomandi hund. 

Við afhendingu handsamaðs hunds skal innheima að lágmarki handsömunargjald kr. 

12.500. Beri sveitarfélagið kostnað umfram það gjald vegna handsömunar skal sá 

umframkostnaður innheimtur hjá ábyrgðaraðila hundsins sérstaklega. Óskráða hunda 

má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars 

áfallins kostnaðar. 

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. 

 

4.6 Gjaldskrá leikskóla Bláskógabyggðar  

Lögð var fram tillaga að gjaldskrá leikskóla Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar samþykkir að gjaldskrá leikskóla hækki um 3% um næstu áramót, 

nema vistun fyrir 9. klukkustund dvalartíma (vistun umfram 8 klukkustundir), sem 

hækki um 10%. 

 

4.7 Gjaldskrá mötuneytis Aratungu 

Lögð var fram tillaga að gjaldskrá mötuneytis Aratungu. Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar samþykkir að gjaldskrá mötuneytisins í Aratungu hækki um 3% um 

næstu áramót. 

 

4.8 Gjaldskrá íþróttamannvirkja 

Lögð var fram tillaga að gjaldskrá íþróttamiðstöðva. Hvað varðar gjaldskrá vegna 

innri leigu milli stofnana þá samþykkir sveitarstjórn samhljóða að gjaldið hækki skv. 

framlagðri gjaldskrá.   

Hvað varðar almenna notkun íþróttamiðstöðvanna þá samþykkir sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar þá tillögu að gjaldskrá sem liggur fyrir fundinum.  

 

4.9 Gjaldskrá útleigu Aratungu og Bergholts 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að gjaldskrá útleigu Aratungu og Bergholts 

hækki um 3% um næstu áramót. 

 

  


