Forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020

1. Útsvar:
Útsvar fyrir árið 2020 verði 14,52%.
2. Verðlag:
Gert er ráð fyrir 2,6% verðbólgu skv. þjóðhagsspá frá því í nóvember.
3. Aðrar forsendur:
Gert er ráð fyrir 1% fjölgun íbúa.
4. Fasteignagjöld:
Álögð fasteignagjöld 2020 verða sem hér segir:
i)
Fasteignaskattur:
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 1,50% 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.

ii)

Vatnsgjald:
Vatnsgjald verður 0,3% af heildarfasteignamati eigna sem tengst geta
vatnsveitu sveitarfélagsins. Hámarksálagning verður 55.811 á sumarhús og
íbúðarhús. Lágmarksálagning verður 16.743.

iii)

Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í Bláskógabyggð:
Fráveitugjald verði 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. 10.630.
Rotþró 6001 lítra og stærri kr. 2.363 pr./m3
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað annað hvert ár skal vera
eftirfarandi:

Rotþró 0 –6000 lítra kr. 15.940
Rotþró 6001 lítra og stærri kr. 3.545 pr./m3
Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað á hverju ári skal vera
eftirfarandi:
Rotþró 0 –6000 lítra kr. 31.890.
Rotþró 6001 lítra og stærri kr. 7.092 pr./m3
Fyrir aukalosun, að beiðni eiganda, skal innheimta gjald kr. 39.500 fyrir hverja
losun af rotþró 0 –6000 lítra. Fyrir aukalosun, að beiðni eiganda, skal
innheimta gjald kr. 7.092 fyrir hvern rúmmetra, ef rotþró er 6001 lítra eða
stærri. Að auki skal greiða kr. 512 fyrir ekinn kílómetra fyrir aukalosun.
Grunnvísitala gjaldskrárinnar er byggingarvísitala (grunnur 2010) í október
2019, 146,3 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.
iv)

Lóðarleiga:
Lóðarleiga verði 1% af fasteignamati lóða.

v)

Gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs 2019:
Sorphirðugjald fyrir grunneiningu íláta

Ílátastærð
240 l ílát
660 l ílát

40.959 kr.
122.248 kr.

240 l ílát, stækkun 1 44.678 kr. (stækkun á brún/blá/græntunnu)
240 l ílát, stækkun 2 60.885 kr. (stækkun á grátunnu)
240 l lílát, stækkun 3 44.678 kr. (stækkun á tveimur tunnum af brún/blá/græntunnum)
Grátunna: söfnun á 21 dags fresti.
Brúntunna: söfnun á 21 dags fresti.
Blátunna: söfnun á 42 daga fresti.
Græntunna: söfnun á 42 daga fresti.

Sorpeyðingargjald vegna heimilisúrgangs:
Íbúðarhúsnæði
Frístundahúsnæði
Lögbýli
Fyrirtæki

24.150 kr.
20.369 kr.
13.600 kr.
50.327 kr.

Allir fasteignaeigendur sem greiða sorpeyðingargjald fyrir íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði fá afhent
klippikort sem veitir þeim gjaldfrjálsan aðgang að gámastöð í 12 skipti á ári, fyrir samtals 4,5 m³.

Allir fasteignaeigendur sem greiða sorpeyðingargjald fyrir lögbýli fá afhent klippikort sem veitir þeim
gjaldfrjálsan aðgang að gámastöð í 12 skipti á ári, fyrir samtals 9 m³.
Allir fasteignaeigendur sem greiða sorpeyðingargjald fyrir fyrirtæki fá afhent klippikort sem veitir þeim
gjaldfrjálsan aðgang að gámastöð í 12 skipti á ári, fyrir samtals 9 m³.
Umframmagn er gjaldskylt á móttökustöð, miðast við m³ þess úrgagnsmangs sem afsett er. Allur
úrgangur er gjaldskyldur við afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber úrvinnslugjald
Úrvinnslusjóðs.
Fyrirtæki, lögbýli eða frístundahúsafélög sem afsetja rekstrarúrgang á móttökustöðvum eða nýta
þjónustu verktaka vegna hirðingar og eyðingar úrgangs vegna atvinnureksturs skulu greiða
móttökugjald á móttökustöð eða verktaka fyrir þá þjónustu. Gjaldtaka á móttökustöð eða gjaldtaka
þjónustuverktaka er ekki hluti af gjaldi sveitarfélagsins skv. 2. og 3. gr gjaldskrár þessarar.
Gjaldtaka á móttökustöð miðast við m3 þess úrgangsmagns sem afsett er. Allur úrgangur er gjaldskyldur
við afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs.
Móttökugjald á einn m³ af flokkuðum eða óflokkuðum úrgangi 5.500 kr.

Gjalddagar fasteignagjalda verði 6 talsins, innheimt mánaðarlega frá 1. febrúar 2020.
Eindagar eru 30 dögum eftir gjalddaga.
5. Gjaldskrár – aðrar:
a) Gjaldskrá leikskóla Bláskógabyggðar hækkar um 2,5% frá og með janúar 2020.
b) Gjaldskrá mötuneytisins í Aratungu, hækkar um2,5% á mat til starfsmanna, eldri
borgara og kostgangara.
2020: Gjald til starfsmanna verði 675 kr. Gjald til kostgangara verði 2.119 með
11% vsk.
2020: 10 miða kort starfsmanna verði 6.750 kr. 10 miða kort kostgangara verði
21.190 með 11% vsk.
Frítt verður fyrir börn á leik- og grunnskólum sveitarfélagsins.
c) Gjaldskrá íþróttamannvirkja verður óbreytt á milli áranna 2019 og 2020.
d) Gjaldskrá Bláskógaveitu (hitaveitu) notkunargjöld hækka um 2,5%.

