Skútustaðahreppur
Ýmsar þjónustugjaldskrár
Gildistaka 1. janúar 2017, nema annað sé tekið fram
Leikskólagjöld
Tímagjald pr. mánaðarklst.
Tímagjald, einstæðir foreldrar (25% afsl)
Afsláttarreglur
Systkinaafsl. 2. barn
Systkinaafsl. 3. og 4. barn
Afsláttur er veittur af því gjaldi sem lægra er, ef um mislanga
vistun er að ræða.
Heimiluð er gjaldfrjáls fjögurra vikna samfelld frítaka utan
lokunartíma. Umsóknir um gjaldfría frítöku berist
leikskólastjóra að lágmarki fjórum vikum fyrir áætlaða frítöku.
Ef barn er sótt eftir að umsömdum vistunartíma lýkur er lagt á
500 kr. gjald pr. tilvik
Ef um langtímaveikindi er að ræða (4 vikur eða lengur) er
hægt að sækja um niðurfellingu dvalargjalds og
fæðiskostnaðar gegn framvísun læknisvottorðs.
Tónlistarskólagjöld
Fullt nám
3/4 nám
1/2 nám
Hóptímar minni (2-4)
Hópatímar stærri (5 o.fl.)
Fullorðnir greiða 20% álag
Hljóðfæraleiga
Fjölskylduafsláttur:
2. meðl. fjölskyldu fær 20% afslátt
3. meðl. fjölskyldu fær 40% afslátt
4. meðl. fjölskyldu fær 60% afslátt
Ekki er veittur afsláttur af hljóðfæraleigu
Gjaldskráin miðast við hverja önn. Nemendur greiða skólagjöld
í upphafi hverrar annar. Hætti nemendur námi verður ekki um
endurgreiðslur skólagjalda að ræða nema til komi veikindi eða
aðrar sérstakar ástæður.
Kennsla fellur niður á starfsdögum Reykjahlíðarskóla.
Íþróttahús
Stakt gjald fullorðinna, þreksalur
10 miða kort, fullorðnir, þreksalur
* 5 vikna kort, þreksalur
* 3ja mánaða kort, þreksalur
* Ekki hægt að leggja kort inn til geymslu
Árskort, líkamsrækt, einstaklingur
Árskort, líkamsrækt, hjón
Íþróttasalur, 1 skipti
Íþróttasalur, 10 miða kort
Íþróttasalur, 30 miða kort
Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að loka íþróttamiðstöð í allt að
1/2 mánuð árlega til viðgerða án þess að til endurgreiðslu eða
afsláttar á árskortum komi
Bókasafn
Ársskírteini
Einskiptis greiðsla (allt að 5 bækur)

2017

3,305
2,479
50%
75%

25,146
21,377
16,356
10,069
6,287
4,471

1,250
8,850
6,760
15,600
33,280
52,000
570
4,370
10,920

1,750
250
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Sorphirðu- og sorpeyðingargjald
Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á íbúð/íbúðarhúsnæði
Sumarhús og hús þar sem ekki er föst búseta (lögheimili)
Sorptunnugjald fyrir nýja tunnu
Gjalddagar eru þeir sömu og gjalddagar fasteignagjalda

2017
42,000
21,000
19,000

Þar sem sorphirða fer fram samkvæmt sérstakri
þjónustubeiðni skal innheimta sorphirðugjaldsins vera
samkvæmt reikningi fyrir sannanlegum kostnaði.
Verð á klippikorti fyrir gámasvæði (4m3 af úrgangi), heimili
8,500
ATH! Eitt ókeypis kort fylgir hverju heimili einu sinni á ári
Gjöld rekstraraðila:
Fyrir áætlað lágmarks magn allt að 100 kg. eða 1,5 m3 skal greiða í móttöku og
flutningsgjald kr. 4.100 og í urðunargjald kr. 4.400 eða samtals kr. 8.500.
Fyrir hvert kíló umfram 100 kg greiðist samtals í móttöku og flutningsgjald 37,12
kr. og 44,10 kr. í urðunargjald og fyrir hvern 1,5 m3 umfram 1,5 m3 bætist 4.100
kr. fyrir móttöku og flutningsgjald og 4.400 kr. í urðunargjald.
Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar
má nefna: pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarðar, heyrúlluplast, ýmis spilliefni og
úrelt ökutæki.
Félagsleg heimaþjónusta
Fullt gjald fyrir hverja unna vinnustund
Tekjumörk þjónustuþega sem búa einir
Allt að 214.602 kr/mán.
Á bilinu 214.602 - 354.093 kr/mán.
Á bilinu 354.093 - 378.025 kr/mán.
Yfir 378.025 kr/mán
Tekjumörk hjóna:
Allt að 321.903 kr/mán.
Frá 321.903 - 415.080 kr/mán.
Frá 415.080 - 453.942 kr/mán.
Yfir 453.942 kr. mán
Tekjumörk örorku/endurhæfingarlífeyrisþega er kr. 214.602 pr. mánuð
Hunda- og kattahald
Skráningagjald fyrir hund
Skráningagjald fyrir kött
Handsömunargjald fyrir hund og kött í fyrsta sinn
Handsömunargjald fyrir hund og kött í annað sinn

2,570
kr./klst.
0
857
1,285
2,570
0
857
1,285
2,570

2.848
2.848
5,200
10,400

Fráveitugjald
Álagningastofn fráveitugjalds, hlutfall af fasteignamati

0,225%

Fjarskiptafélag Mývatnssveitar
Stofngjald ljósleiðaratengingar
250,000 kr. m/vsk
Mánaðarlegt afnotagjald heimili:
4,500 kr. m/vsk
Mánaðarlegt heimtaugagjald fyrirtæki
17,000 kr. m/vsk
Mánaðarlegt heimtaugagjald fyrirtæki með heimilisþjónustu
11,000 kr. m/vsk
Mánaðarlegt heimtaugagjald svartur fiber
17,000 kr. m/vsk
Mánaðarlegt afnotagjald svartur fiber eitt par pr.km:
6,000 kr. m/vsk
Mánaðarlegt afnotagjald svartur fiber einn þráður, pr.km:
4,000 kr. m/vsk
Fyrir svartan fiber er alltaf heimtaugargjald fyrirtækja þar sem heimtaugin er undir
3 km frá dreifistöðvum sem eru staðsettar í Reykjahlíð og á Skútustöðum, ef
heimtaug er lengri bætist km gjald við

Bls. 2 af 3

Skútustaðahreppur
Ýmsar þjónustugjaldskrár
Gildistaka 1. janúar 2017, nema annað sé tekið fram

Bls. 3 af 3

2017

