Gjaldskrár 2016
~

17. desember 2015

Bolungarvíkurkaupstaður
Gjaldskrá Bókasafns Bolungarvíkur
frá 1. janúar 2016 Áskriftargjöld og gjöld fyrir þjónustu
Nýtt skírteini, Bolvíkingar
Glatað skírteini, Bolvíkingar
Nýtt skírteini fyrir lánþega utan Bolungarvíkur
Mynddiskar (DVD) nýjir
Mynddiskar (DVD) eldri
Myndbönd (VHS)
Ljósrit A4
Millisafnalán (annað en Ísafjörður)

Frítt
1.000,2.000,400,200,Frítt
30,500,-

Sektir vegna vanskila

Ef bók er ekki skilað innan tilskilins tíma þarf lánþegi að greiða sekt.
Sekt fyrir hverja bók
Hámarksekt

10 kr. á dag
600,-

Glataðar bækur

Ef bækur í útláni glatast þarf lánþegi að greiða bætur fyrir hverja bók sem glatast hefur.
Upphæð bótanna ræðst af tegund bókar.
Nýjar innbundnar bækur
Kiljur
Barnabækur
Gamlar bækur

4.000,2.000,2.000,1.500,-

Einnig getur lánþegi útvegað nýtt eintak af glataðri bók.

Samþykkt í bæjarstjórn 17.12.2015

Bolungarvíkurkaupstaður
Reglur um niðurgreiðslur
vegna daggæslu barna utan leikskóla árið 2016
1. grein – Réttur til niðurgreiðslu.
Foreldrar allra barna sem dvelja hjá dagforeldrum og eiga lögheimili í Bolungarvík eiga rétt
á niðurgreiðslu dvalargjalds frá hámarksrétti fæðingarorlofs þar til leikskólapláss býðst.
Hámarksréttur fæðingarorlofs er 9 mánuðir fyrir hjón og sambúðarfólk og 6 mánuðir fyrir
einstætt foreldri.
2. grein – Upphæð niðurgreiðslu og grunngjald.
Daggæslugjöld eru greidd niður í allt að 11 mánuði hvert ár.
Gjaldið sem kemur til greiðslu eftir að niðurgreiðslur til dagmæðra hafa verið dregnar frá er
skilgreint sem grunngjald.
Um tvo niðurgreiðsluflokka er að ræða:
Flokkur A – Hjón
kr. 6.470,- yfir mánuðinn - á hverja gæslustund pr. dag, eða að hámarki 51.760 kr.
á mánuði m.v. 8 stunda vistun hvern virkan dag mánaðarins.
Flokkur B einstæðir foreldrar
kr. 7.762 yfir mánuðinn á hverja gæslustund pr. dag eða að hámarki kr. 62.096 kr.
á mánuði m.v. 8 stunda vistun hvern virkan dag mánaðarins.
Daggæslugjöld er greidd niður fyrir allt að 8 klst. vistun per virkan dag.
Niðurgreiðslan er hlutfallsleg fyrir færri en 8 klst. vistun pr. dag. Eingöngu er hægt
að fá niðurgreiðslu vegna vistunar á dagvinnutíma virka daga vikunnar.
3. grein – Skilyrði fyrir niðurgreiðslum eru:
1. Að dagforeldri hafi leyfi yfirvalda til daggæslu í því húsnæði sem um ræðir.
2. Að foreldrar hafi ekki hafnað leikskólaplássi vegna viðkomandi barns
4. grein – Systkinaafsláttur.
Systkinaafsláttur er 35% fyrir annað barn en gjaldfrjálst er fyrir þriðja barn. Afslátturinn er
samtengdur milli daggæslu hjá viðurkenndum dagmæðrum, leikskóla og heilsdagsskóla.
Afslátturinn reiknast þannig að yngsta barn greiðir fullt grunngjald, 35% afsláttur af
grunngjaldi er fyrir annað barn og ekkert grunngjald greiðist fyrir þriðja barn.
Sytkinaafsláttur er samtengdur milli daggæslu, leikskóla og /eða skóladagvistunar.
5. grein – Útborgun afsláttar.
Framvísa þarf kvittun frá viðkomandi dagforeldri, staðfest af foreldri á skrifstofu bæjarsjóðs
Bolungarvíkur, innan mánaðar frá því að greiðsla fer fram, til að fá endurgreitt.
Einnig geta dagmæður samið um að taka einungis við nettógreiðslu frá foreldrum og sjá þá
sjálfar um að innheimta niðurgreiðslurnar frá sveitarfélaginu.
Samþykkt í bæjarstjórn 17.12.2015.

Bolungarvíkurkaupstaður

Gjaldskrá félagsheimilisins 2016 - aðalsalur
1.

grein – Aðalsalur svalir og svið ásamt móttökusal í anddyri

Innifalinn er aðgangur að hljóð- mynd- og ljósakerfum

(aðgangur að útisvæði fylgir leigu)

Styttri viðburðir 1-4 klst.
T.d. fundir, leiksýningar tónleikar, styttri tækifærisveislur, fermingar, erfisdrykkjur ofl.
Gjald að degi til – alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til – sunnudaga til fimmtudaga
Gjald að kvöldi til – föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 4 klst.
Innifalinn er aðgangur að hljóð- mynd- og ljósakerfum

40.000 kr.
46.000 kr.
58.000 kr.
75.000 kr.
12.000 kr.

(aðgangur að útisvæði fylgir leigu)

Af opnum tónlistarviðburðum greiðast STEF gjöld skv. gjaldskrá STEF

Lengri viðburðir 4 - 8 klst. frá opnun til loka viðburðar
Afmæli, brúðkaup, árshátíðir, ættamót ofl., notkun á eldhúsi og borðbúnaði innifalin
Gjald að degi til – alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til – sunnudaga til fimmtudaga
Gjald að kvöldi til – föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga (lokað samkvæmi án veitingasölu)
Húsið opnað fyrir dansleik (200 eða færri) eftir borðhald og skemmtun viðbótargreiðsla
Húsið opnað fyrir dansleik (allt að 300) eftir borðhald og skemmtun viðbótargreiðsla
Húsið opnað fyrir stórdansleik (fleiri en 300) eftir borðhald og skemmtun viðbótargreiðsla
Hver viðbótarklukkustund umfram 8 klst.

52.000 kr.
63.000 kr.
92.000 kr.
109.000 kr.
17.000 kr.
35.000 kr.
69.000 kr.
12.000 kr.

Dansleikur - m.v. 4 klst.
Gjald að kvöldi föstudags allt að 150 gestir
Gjald að kvöldi laugardags allt að 150 gestir
Gjald að kvöldi laugardags allt að 200 gestir
Gjald að kvöldi laugardags allt að 300 gestir
Gjald að kvöldi laugardags 300 gestir og yfir
Hver viðbótarklukkustund opnunartíma húss umfram 4 klst.

104.000 kr.
138.000 kr.
155.000 kr.
173.000 kr.
207.000 kr.
12.000 kr.

2. grein – önnur gjöld
Vínveitingagjald þarf að greiða ef vínveitingar eru viðhafðar á opnum viðburðum.
STEF gjöld greiðast skv. gjaldskrá frá STEF

(http://www.stef.is/Vidskiptavinir/Gjaldskra/)

9.000 kr.

Bolungarvíkurkaupstaður

Gjaldskrá félagsheimilisins 2016 - aðrir salir
Sjá einnig vínveitingagjald og STEF gjöld í 2. grein gjaldskránnar.

3. grein – Fundarsalur á 2. hæð

Styttri viðburðir 1-4 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 4 klst.

17.000 kr.
23.000 kr.
40.000 kr.
6.000 kr.

Lengri viðburðir 6 - 8 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 8 klst.

29.000 kr.
35.000 kr.
52.000 kr.
6.000 kr.

Styttri viðburðir 1-4 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 4 klst.

17.000 kr.
23.000 kr.
40.000 kr.
6.000 kr.

Lengri viðburðir 6 - 8 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 8 klst.

29.000 kr.
35.000 kr.
52.000 kr.
6.000 kr.

Styttri viðburðir 1-4 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 4 klst.

17.000 kr.
23.000 kr.
40.000 kr.
6.000 kr.

Lengri viðburðir 6 - 8 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 8 klst.

29.000 kr.
35.000 kr.
52.000 kr.
6.000 kr.

Styttri viðburðir 1-4 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 4 klst.

17.000 kr.
23.000 kr.
40.000 kr.
6.000 kr.

Lengri viðburðir 6 - 8 klst.
Gjald að degi til alla daga vikunnar fram til kl. 19:00
Gjald að kvöldi til sunnudaga til föstudaga
Gjald að kvöldi til laugardaga
Hver viðbótarklukkustund umfram 8 klst.

29.000 kr.
35.000 kr.
52.000 kr.
6.000 kr.

4. grein – Forsalur/móttökusalur í anddyri (útisvæði fylgir með)

5.

grein – Forsalur/móttökusalur í anddyri (útisvæði fylgir með)

6.

grein – Salur við barinn á 1. hæð

Bolungarvíkurkaupstaður
Reglur um álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2016
Skattflokkur A
Íbúðarhúsnæði
Skattflokkur B
Opinbert húsnæði í eigu ríkisins
Skattflokkur C
Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur
0,50% af fasteignamati húss og lóðar.
1,32% af fasteignamati húss og lóðar
1,50% af fasteignamati húss og lóðar.

Heimild til lækkunar fasteignaskatta
Notuð er heimild til lækkunar fasteignaskatta hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum af íbúð
til eigin nota. Lækkun fasteignaskattsins er tekjutengd miðað við heildartekjur 2014 og
álagningu skattstjóra 2015, samkvæmt eftirfarandi tekjumörkum:
Einstaklingur með tekjur allt að
Einstaklingur með tekjur allt að

kr. 2.700.000
kr. 3.780.000

100 % lækkun fasteignaskatts.
50 % lækkun fasteignaskatts.

Hjón með tekjur allt að
Hjón með tekjur allt að

kr. 4.655.088
kr. 6.520.000

100 % lækkun fasteignaskatts.
50 % lækkun fasteignaskatts.

Þeir sem telja sig eiga rétt á lækkun faseignaskatts eru vinsamlegast beðnir að snúa sér til
bæjarskrifstofunnar, og leggja fram afrit af síðustu skattaskýrslu.
Vatnsgjald, holræsagjald og lóðarleiga
Vatnsgjald
0,4 % af fasteignamati húss og lóðar
Holræsagjald
0,3 % af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga – íbúðarhúsalóð
1,4 % af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga – allar aðrar lóðir
2,5 % af fasteignamati lóðar
Sorphreinsi- og sorpeyðingargjöld
Sorphreinsigjald
kr. 24.500 á íbúð
Sorpeyðingargjald
kr. 15.350 á íbúð (samtals kr. 35.850)
Sorpgjöld á fyrirtæki og lögaðila eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem tekur mið af sorpmagni.
Gjalddagar
Fyrir ofangreind gjöld sem eru samtals yfir 40.000 kr. eru gjalddagar 9 talsins
1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní. 1. júlí 1. ágúst, 1. september og 1. október
Fyrir gjöld sem samtals eru undir kr. 45.000.- er gjalddaginn 1. mars 2016.
Samþykkt í bæjarstjórn 17.12.2015.

Bolungarvíkurkaupstaður
Gjaldskrá fyrir félagslega heimaþjónustu í Bolungarvík
frá 1. janúar 2016.
Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 29. gr. og 30. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu
sveitarfélaga, 24.gr. og 25. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra og 24.gr. laga nr.
125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.
1. grein – Greiðslur
Viðskiptavinur greiðir kr. 716,- fyrir hverja þjónustustund. Greitt skal fyrir allt að
10 kls. þjónustu á hvert heimili á viku.
2. grein – Undanþága frá greiðslu fyrir þjónustu
Hægt er að sækja um undanþágu frá greiðslu, til félagsmálastjóra.
Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir notendur sem búa einir og hafa tekjur sem eru undir
kr. 225.000,- á mánuði. Tekjuviðmið fyrir hjón eða þá sem eru tveir í heimili skal
vera kr. 388.000,-.
Ákvörðun um niðurfellingu skal tekin af félagsmálastjóra, enda liggi upplýsingar um
tekjur fyrir.
3. grein – Aðrar undanþágur
Allar ákvarðanir um undantekningar, sem skarast við reglur, skulu teknar af
velferðaráði.
Samþykkt í bæjarstjórn 17.12.2015.

Bolungarvíkurkaupstaður
Gjaldskrá gatnagerðargjalda og framkvæmdaleyfa
frá 1. janúar 2016
Byggingarleyfisgjöld
2

Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m
2
Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m

Krónur
Krónur

26.983
54.096

Nýbyggingar

Krónur á fermetra

322

Sumarbústaðir
Stöðuleyfi hjólhýsa
Stöðuleyfi gáma á gámasvæði, 20 feta gámur
Stöðuleyfi gáma á gámasvæði, 40 feta gámur
Stöðuleyfi gáma, 20 feta gámur
Stöðuleyfi gáma, 40 feta gámur

Krónur á fermetra
Krónur á hjólhýsi
Krónur á gám
Krónur á gám
Krónur á gám
Krónur á gám

1.243
13.886
10.754
16.131
25.606
38.414

kr. á stk.
kr. á stk.
kr. á stk.

21.612
14.411
23.579

Vottorð
Byggingarstig húsa
Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga
Afgreiðsla skráningartöflu
Gatnagerðargjöld
Einbýlishús
Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir
Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði
Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi
Skólamannvirki
Sólskálar

Hlutfall
9,00%
6,50%
4,50%
5,50%
3,50%
5,50%
6,00%
4,50%

Eining
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra
Krónur á fermetra

Viðmiðun gatnagerðargjalds
Upphæð gatnagerðargjalds skal miðað við byggingarkostnað „vísitölufjölbýlishúss" og er sá
kostnaður kr. 199.998 pr. fermetra miðað við vísitölu í nóvember 2015.
Grunntaxti gjaldskrár
Grunntaxti gjaldskrár miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í nóvember 2015, 641,1 stig.
Byggingaleyfisgjöld og vottorð eru föst gjöld ákveðin einu sinni á ári en gatnagerðargjöld taka
breytingu samkvæmt byggingavísitölu.

Taxti
17.998
13.000
9.000
11.000
7.000
11.000
11.998
9.999

Bolungarvíkurkaupstaður
Framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda sem ekki eru háðar byggingaleyfi samkvæmt III.
kafla laga nr. 160/2010
Fjárhæð og grundvöllur framkvæmdaleyfisgjalds.
Fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar.
Lágmarksgjald skal þó vera kr. 65.453,-. Gjald þetta skal bundið vísitölu byggingarkostnaðar
miðað við grunnvísitölu 641,1 stig, fyrir nóvember 2015.
Fjárhæð gjalds skal ekki vera hærri en sem nemur kostnaði þeim er sveitarfélagið verður fyrir
vegna útgáfu, undirbúningi leyfisins, yfirferð hönnunargagna og eftirlits. Þegar úrskurður um
mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 er nauðsynlegur undanfari útgáfu
framkvæmdaleyfis telst kostnaður sem Bolungarvíkurkaupstaður verður fyrir vegna þess hluti af
kostnaði við undirbúning leyfisins.
Gjalddagi
Framkvæmdaleyfisgjald skal greiða við útgáfu leyfis. Heimilt er þó að semja við
framkvæmdaleyfishafa um fyrirkomulag greiðslna. Í því tilviki skal liggja fyrir skriflegur
samningur Bolungarvíkurkaupstaðar og framkvæmdaleyfishafa við útgáfu framkvæmdaleyfis.
Stöðuleyfi fyrir vinnubúðir samkvæmt kafla 4.11 og stöðuleyfi samkvæmt kafla 2.6 í
byggingarreglugerð nr. 112/2012
Fyrir útgáfu stöðuleyfis vinnubúða á grundvelli kafla 4.11 byggingarreglugerðar skal greiða
grunngjald kr. 41.916,-. Að auki greiðist gjald vegna yfirferðar gagna, undirbúnings og eftirlits
byggingarfulltrúa sem hér segir:
Vinnubúðir á deiliskiplagi: kr. 78.592,- til kr. 785.922,- eftir umfangi. Við ákvörðun gjalds skal
taka mið af fjölda bygginga, staðsetningu vinnubúða og hversu lengi þær eiga að standa. Gjald
skal þó aldrei nema hærri fjárhæð en sem nemur kostnaði er leiðir af útgáfu leyfisins.
Deiliskipulagðar vinnubúðir: kr. 170.283,- til kr. 1.702.832,- eftir umfangi.
Heimilt er að krefja sérstaks gjalds fyrir hverja yfirferð byggingarfulltrúa vegna nýrra eða
breyttra gagna eftir útgáfu stöðuleyfis. Skal það gjald vera á bilinu kr. 13.100,- til kr. 39.292,eftir umfangi verks.
Önnur tímabundin stöðuleyfi
Fyrir útgáfu stöðuleyfa samkvæmt kafla 2.6 í byggingarreglugerð skal greiða grunngjald
kr. 13.100,-. Að auki greiðist gjald vegna yfirferðar gagna, undirbúnings og eftirlits
byggingarfulltrúa.

Bolungarvíkurkaupstaður
Gjalddagar
Gjöld vegna stöðuleyfis skulu greidd við útgáfu leyfis. Heimilt er þó að semja við leyfishafa um
annan gjalddaga, í því tilviki skal liggja fyrir skriflegur samningur Bolungarvíkurkaupstaðar og
leyfishafa við útgáfu.
Innheimta gjalda
Leyfisgjöldum fylgja lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð þar sem við getur átt og má
innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi án undangengins dóms eða réttarsáttar.
Leyfisgjöld eru ekki endurkræf þó leyfi falli úr gildi.
Gjaldtökuheimild
Um gjaldtöku samkvæmt gjaldskrá þessari fer samkvæmt 50. og 51. gr. laga nr. 160/2010,
skipulagsreglugerð nr. 400/1998 og byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Samþykkt í umhverfismálaráði 3. nóvember 2015 og 17.12.2015 í bæjarstjórn Bolungarvíkur

Bolungarvíkurkaupstaður
Gjaldskrá fyrir móttöku og förgun úrgangs á gámastöð
frá 1. janúar 2016 verð með VSK
Flokkun
Allur úrgangur sem komið er með í gámastöð skal vera flokkaður og ber að koma honum
í viðeigandi ílát á staðnum.
Frítt fyrir íbúa með neðangreindum takmörkunum
Íbúum er frjálst að losa sig við almennan heimilisúrgang á gámavelli allt að 1m3 á dag
án gjaldtöku. Fyrir umframmagn greiðist samkvæmt gjaldskrá hér að neðan.
Fyrirtæki
Fyrirtæki greiða alltaf fyrir úrgang á gámastöð samkvæmt neðangreindri gjaldskrá

Flokkur

kr/m3

Pressanlegur úrgangur (móttekinn skv. rúmtaksmælingu)
Pressanlegur úrgangur (móttekinn skv. vigtarnótu af hafnarvog)

5.370

Málmar
Ópressanlegur úrgangur (dæmi: húsgögn)
Blandað timbur -urðun (óhæft til kurlunar)
Timbur
(hæft í kurlun og landmótun )
Pappír (frá fyrirtækjum / frítt frá heimilum)
Jarðvegur, múrbrot og gler
Jarðvegur, múrbrot og gler
Allur úrgangur (minna en 1m3 frá heimilum á dag)
Garðaúrgangur
Bylgjupappi 0,00
Rúlluplast, stórsekkir, pokar PP, plastfilma, plastumbúðir
Raftæki
Hjólbarðar
Rafhlöður og spilliefni sem falla undir skilgreiningu Úrvinnslusjóðs

2.685
2.685
1.342
1.342

kr/kg
45
15
45
45
15
15
2

án greiðslu
án greiðslu
án greiðslu
án greiðslu
án greiðslu
án greiðslu
án greiðslu

Lágmarksgjald er gjald fyrir 1/2 rúmmetra

Farartæki (vegna losunar eldsneytis, smurolíu og kælivökva) - gjald pr. bifreið

10.321
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kr/bifreið

Bolungarvíkurkaupstaður
Gjaldskrá Bolungarvíkurhafnar
Tekur gildi 1. janúar 2016

Gildissvið.
1. gr.
Gjaldskrá þessi gildir fyrir Bolungarvíkurhöfn og er sett skv. heimild 17. gr. hafnalaga
nr. 61/2003, sbr. bráðabirgðaákvæði nr. 1.
Um hafnargjöld
2. gr.
Við ákvörðun hafnargjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við brúttótonnatölu skipa
samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum
alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969.
3. gr.
Af öllum skipum skal greiða gjöld til hafnarsjóðs, ef þau koma inn fyrir takmörk
hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.
Lestargjöld
4. gr.
Af öllum skipum skal greiða lestargjald, kr 12,80 á mælieiningu, skv. 2.gr., en af
fiskiskipum þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. Undanþegin greiðslu lestargjalda eru
skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo
fremi sem þau hljóti ekki aðra þjónustu.
Bryggjugjöld
5. gr.
Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða kr. 6,40 á
mælieiningu skv. 2. gr. fyrir hverja byrjaða 24 tíma sem skipið liggur bundið.
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 26 sinnum í mánuði.
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum sem
mánaðargjald, kr. 84 á mælieiningu, en þó aldrei lægra en kr 8,900,- á mánuði. Bátar
minni en 20 brt. greiði þó aldrei lægra en kr. 6.000,- á mánuði. Skip samkvæmt 2.
mgr. 4. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
Gjald fyrir báta er nýta hafnalegu skemur en 10 daga í mánuði reiknast sem hér segir.
Fyrir 1-3 daga 25% af mánaðargjaldi, 4-6 daga 50% og 7-10 daga 75%. Fyrir lengri
tíma en 10 daga reiknast fullt mánaðargjald.
Skip, sem ekki eru í rekstri né leggja upp afla hjá Bolungarvíkurhöfn, skulu greiða
fullt bryggjugjald fyrir hvern legudag og njóta ekki afsláttarkjara í formi
mánaðargjalda. Skip telst ekki í rekstri hafi það legið lengur en einn mánuð í höfn
og ekki greitt önnur gjöld til hafnarinnar næstu þrjá mánuði á undan.

Bolungarvíkurkaupstaður
Vörugjöld
6. gr.
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist
eins og hér segir.
1. fl.

Gjald kr. 275,- fyrir hvert tonn.
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl,
sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

2.fl.

Gjald kr. 528,- fyrir hvert tonn.
Lýsi og fiskimjöl.

3.fl.

Gjald 571,- fyrir hvert tonn.
a) Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri,
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og
byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur
og ávextir. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1-3 fl.

4.fl.

Aflagjald 1,55%
Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða
brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af
heildarverðmæti aflans. Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast
af helmingi heildarverðmætis. Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda
þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keypta afla
mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu eða Fiskifélags Íslands.
Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans
innheimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnasjóðs þótt hann
vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en
mánaðarlega.
Hámarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 5.760,- fyrir hvert tonn.
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 205,-

Hafnsögugjöld
7. gr.
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt útlögðum kostnaði.
Festargjöld
8. gr.
Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu er kr. 9.500,- m.v. að einn maður sinni þjónustunni.
Utan hefðbundins afgreiðslutíma greiðist samkvæmt útkalli.
Sorpgjald
9. gr.
Bátar 0 - 30 brt. kr. 2.200,- á mánuði, fyrir allt að 100 kg sorps/mán. eða 1 m3/ mán.
Bátar 30 - 50 brt .kr. 3.200,- á mánuði, fyrir allt að 150 kg sorps/mán. eða 1,5 m3/mán
Bátar og skip 50 brt. og yfir kr. 6.600,- á mánuði, fyrir allt að 200 kg sorps/mán eða
2m3/mán. Farþegabátar greiða samsett sorp- og farþegagjald skv. 14. gr.Sorp er
fellur til frá beitningarskúrum og bátum skal vigtað á hafnarvog þar sem þyngd þess

Bolungarvíkurkaupstaður
er skráð. Þegar þyngd þess hefur verið skráð er lykill að losunargámi afhentur. Miðað
er við gjaldskrá gámastöðvar Bolungarvíkurkaupstaðar hverju sinni.
Fyrir meiriháttar úrgang og veiðarfæri til förgunar, greiðist samkvæmt gjaldskrá
gámastöðvar Bolungarvíkurkaupstaðar.
Rafmagnssala
10. gr.
Verð á raforku er kr. 14.80 á kwst. Verðið tekur breytingum samkvæmt breytingum
á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða.
Gjald fyrir afnot af föstum tenglum fyrir báta undir 50 brt. er : kr. 1.500,-/mán.
Gjald fyrir afnot af 3ja fasa 63A tenglum eða stærri fyrir báta og skip yfir 50 brt. : kr.
6.000,- /mán.
Vatnssala
11. gr.
Bátar undir 30 brt. greiða kr. 1.285,- á mánuði.
Gjald fyrir vatn til skipa yfir 30 brt. er kr. 238-/ tonn vatns.
Lágmarks afgreiðslugjald er það sama og fyrir 10. tonn vatns.
Vigtargjald
12. gr.
Fiskur og fiskafurðir annað en loðna kr. 140 /tonn.
Loðna 70 kr. /tonn.
Lágmarksgjald fyrir vigtun er kr. 750,Gjald fyrir vigtun ökutækja er kr. 1.500,Útkall vigtarmanns er kr. 4.300,- á hverja klst.
Úrtaksvigtununargjald er kr. 9.200,Yfirvinna hefst eftir kl. 19:00
Kranagjald
13. gr.
Fyrir hverja löndun greiðist kranagjald að upphæð kr. 800,Farþegagjald
14. gr.
Farþegagjald er greitt fyrir báta í farþegaflutningum sumarmánuðina, júní – ágúst.
Bátar fyrir 10 farþega eða færri greiða í farþega- og sorpgjald samtals 23.700 kr/mán.
Bátar fyrir 11 til 20 farþega greiða í farþega- og sorpgjald samtals 47.300 kr/mán.
Bátar fyrir fleiri en 20 farþega greiða í farþega- og sorpgjald samtals 71.000 kr/mán.
Aðra mánuði greiða farþegabátar sorpgjald skv. 9. gr.
Önnur aðstaða
15. gr.
Grunngjald fyrir aðstöðu fyrir eldsneytisafgreiðslu er 125.000 kr/ári. Auk þess skal
greiða 50.000 kr/ári fyrir hverja byrjaða 10 m í viðleguplássi.

Bolungarvíkurkaupstaður
Önnur þjónusta
16. gr.
Opnunartími hafnarvogar er frá kl. 08:00 til kl. 19:00 alla virka daga og frá kl. 13:00
til 18:00 um helgar. Á öðrum tíma en hér greinir skal greiða að lágmarki fjögurra tíma
útkall, kr. 4.300,- fyrir hverja klst. eða að lágmarki kr 17.200,-. Heimilt er að deila
útkallsgreiðslu á skip komi fleiri en eitt inn til löndunar á sama tíma.
Sé óskað eftir þjónustu hafnar eftir kl. 22:00 á virkum dögum og eftir kl. 18:00 um
helgar skal erindi þess efnis hafa borist hafnarstarfsmanni klukkutíma fyrir lokun
hafnarinnar. Að öðrum kosti verður þjónustu ekki sinnt fyrr en eftir kl. 08:00 næsta
morgun nema ef um neyðartilfelli sé að ræða.
Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda
17. gr.
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda. Séu gjöldin ekki greidd á réttum
gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu dráttarvexti á skuldina.
18. gr.
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til
hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og
skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnarsjóður
haldsrétt yfir skírteinunum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er
einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipagjaldsins. Að svo miklu leyti sem í
gjaldskrá þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum skal greiða þau áður en
skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir
skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra
að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.
19. gr.
Vörugjöld greiðir móttakandi af vörum sem koma til hafnarinnar og sendandi af
vörum sem fluttar er úr höfninni. Ef margir eiga vörur sem fluttar eru með sama skipi
skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslum. Ef skip hefur ekki
farm sinn skráðan ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Ef vörur eru fluttar
úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem
koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í
höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar
vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að
afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skráningarog þjóðernisskírteinum skips til tryggingar gjaldinu. Aflagjald og vörugjald af
útflutningi skal auk þess tryggt með veði í útflutningsbirgðum þess aðila er greiða
skal gjöldin.
20. gr.
Á öll verð skv. verðskrá þessari er lagður 24,0% virðisaukaskattur sbr.3.tl. 3.gr. laga
nr. 50/1988 um virðisaukaskatt að undanskildum farþegagjödlum skv. 14. gr.

Bolungarvíkurkaupstaður
21. gr.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi. Skipagjöldin eru tryggð með
lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum sbr. ákvæði
21. gr. hafnalaga nr. 61/2003.
22. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir Bolungarvíkurhöfn er samþykkt af hafnarstjórn Bolungarvíkur á
fundi dags. 17. nóvember 2014 og bæjarstjórn Bolungarvíkur á fundi dags. 27.
desember 2014 skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr.
326/2004 til þess að öðlast gildi frá og með 1. janúar 2015.
Samþykkt í bæjarstjórn Bolungarvíkur þ. 17.12.2015 desember 2015
Hafnarstjórinn í Bolungarvík, 1. janúar 2016
Elías Jónatansson
hafnarstjóri

Bolungarvíkurkaupstaður
Grunnskóli Bolungarvíkur leiga húsnæðis og seld þjónusta
gjaldskrá frá 1. janúar 2016

Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting ein nótt ................................................................... 19.500,Skólastofa , lítil, gisting ein nótt .................................................................. 13.400,Aðgangur að eldhúsi og matsal einn sólahring ............................................ 8.250,Skólastofa til fundarhalda ............................................................................ 6.200,Búnaður úr grunnskóla eða bæjarskrifstofu
Myndvarpar stk. hver sólahringur ................................................................
Skjávarpi stk. hver sólahringur ....................................................................
Stóll og nemendaborð úr grunnskóla allt að sólahringur pr./stk. .................

3.100,6.200,250,-

Fjölföldun í grunnskóla eða bæjarskrifstofu
Ljósrit pr. stk. A4 .........................................................................................
Ljósrit pr. stk. A3 .........................................................................................

40,50,-
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Gjaldskrá fyrir hundahald frá 1. janúar 2016
1. grein – Leyfi til hundahalds

Sækja þarf um leyfi fyrir alla hunda – einnig hunda sem af einhverjum ástæðum eru undanþegnir
leyfisgjaldi.

2. grein – Um leyfisgjöld

Bolungarvíkurkaupstaður innheimtir gjöld vegna hundahalds samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að
standa undir kostnaði við framkvæmd heilbrigðissamþykktar um hundahald og fer með innheimtu þeirra.
Áskilinn er réttur til endurskoðunar á gjaldskrá samkvæmt breytingu á neysluvísitölu.

3. grein – Skráningargjald

Við leyfisveitingu skal innheimta gjald sem hér segir:

Fyrsta leyfisveiting
Leyfisveiting eftir útrunninn frest
Bráðabirgðaleyfi, skammtímaskráning

kr.
kr.
kr.

20.127,26.585.3.970,-

4. grein – Eftirlitsgjald

Af leyfðum hundum skal innheimta árlegt eftirlitsgjald sem hér segir:
Einn hundur
kr.
20.160,-

5. grein – Hundahreinsun og tryggingar

Greiðslur vegna hundahreinsunar og trygginga eru innifaldar í leyfisgjaldi.

6. grein – Handsömunargjald

Við afhendingu handsamaðs hunds skal innheimta handsömunargjald sem hér segir:
Fyrsta afhending hunds
kr.
9.100,Önnur afhending hunds
kr.
18.100,Þriðja afhending hunds
kr.
29.000,Fyrsta afhending hunds án leyfis
kr.
21.700,Óheimilt er að afhenda hunda án leyfis nema gengið verði frá leyfisveitingu við afhendingu. Að auki skal
greiða þann kostnað sem leggst á vegna fæðis, geymslu, auglýsinga og ferðakostnaðar handsamaðs hunds.

7. grein – Gjalddagar

Gjalddagi samkvæmt 5. gr. er 15. febrúar og eindagi 15. mars ár hvert. Dráttarvextir reiknast frá
gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.
1)
2)
3)
4)

8. grein – Undanþágur frá leyfisgjaldi
Undanþága vegna minkahunda og smalahunda á lögbýlum.
Undanþága vegna hjálparhunda fyrir fatlaða einstaklinga (t.d. fyrir daufblinda einstaklinga).
Undanþága vegna leitarhunda – samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu.
Leitarhundur er undanþeginn leyfisgjaldi ef viðkomandi hundur hafur að minnsta kosti B
viðurkenningu sem útgefin er af viðurkenndum leiðbeinanda. Ljósrit af slíkri viðurkenningu skal
afhent við umsókn um niðurfellingu leyfisgjalda. Heimilt er að ógilda niðurfellingu leyfisgjalda sé
viðkomandi hundur ekki lengur á skrá sem leitarhundur samkvæmt skilgreiningu þessari.
Samþykkt í bæjarstjórn 17.12.2015.
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Íþróttamiðstöðin Árbær – gjaldskrá frá 1. janúar 2016
Sundlaug

Gjaldfrítt fyrir börn 6 ára og yngri
kr.
Börn 7 til 18 ára, einstakir miðar .…………... kr.
Börn 7 til 18 ára, 10 miðar .……..........……... kr.
Börn 7 til 18 ára, árskort . .……………......... kr.
Fullorðnir, einstakir miðar ………………..... kr.
Fullorðnir, 10 miðar ……………………....... kr.
Fullorðnir, 30 miðar……..…......................... kr.
Fullorðnir, 6 mánaða kort ………………….. kr.
Fullorðnir, árskort ………………………...... kr.
Ellilífeyrisþegar, árskort…………………...... kr.
Öryrkjar, árskort ………………………...... kr.

0,260,2.100,2.610,680,5.850,15.300,10.345,16.750,2.720,2.720,-

Árskort í sund gilda einnig í sundlaugar Ísafjarðarbæjar skv. gagnkvæmum samningi
Saunabaðstofa og sund
*Sauna + sund, einstök skipti ……………...... kr.
*Sauna + sund, 10 miðar ………………….... kr.
Leiga á handklæðum og sundfötum
Leiga á handklæðum ……………………...... kr.
Leiga á sundfötum ………………………...... kr.
Íþróttasalur
Badmintonvöllur + sund ………………........ kr.
Salur + sund ……………………………...... kr.
Þreksalur + sund, 1 skipti ……………........ kr.
Þreksalur + sund, 14 skipti ……………......... kr.
Íþróttasalur, leiga 1 dagur ………………...... kr
Íþróttasalur, leiga 2 dagar …………….…..... kr

993,8.900,630,630,2.690,7.965,970,11.20075.300,100.000,-

Ef pantað er og greitt fyrir 3 mánuði eða meira í íþróttasal er afsláttur 25%
Gullkort – veita aðgang að sundlaug, sauna og þreksal
*Gull – mánaðarkort ………………………….........
kr.
11.735,*Gull – 3 mánaðakort ………………………...........
kr.
24.745,*Gull – 6 mánaðakort ………………………….......
kr.
38.770,*Gull – 9 mánaðakort…………………………..…..
kr.
48.220,*Gull – 12 mánaðakort ………………………….....
kr.
57.445,*Gull – Heilsubæjarkort (árskort, endurnýjun allra gullkorta).kr.
45.100,Greiðsludreifing
Greiðsludreifing er í boði vegna viðskipta sem nema hærri upphæð en kr. 10.000,Ellilífeyrisþegar og öryrkjar
50% afsláttur er af stjörnumerktum liðum
Árskort í sund og 12 mánaða Gullkort/heilsubæjarkort gilda sem afsláttarkort til kaupa á
árskortum á skíðasvæðin í Ísafjarðarbæ.
Samþykkt í bæjarstjórn 17.12. 2015
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Leikskólinn Glaðheimar – gjaldskrá frá 1. janúar 2016

Frá og með 1. janúar 2016 verður gjaldskrá leikskólans Glaðheima samkvæmt eftirfarandi töflu.
Gjaldskráin er miðuð við að 21,6 virkir dagar séu að meðaltali í mánuði.
Leikskólagjöld

Klst
4
5
6
7
8
9
30 mín.
aukagjald

Grunngjald
12.392
15.490
18.588
21.686
24.784
27.882

Morgun- Hádegis- Síðdegismatur
matur
hressing
1.717
1.717
4.852
1.717
4.852
1.717
4.852
1.717
1.717
4.852
1.717
1.717
4.852
1.717

1.549

Samtals
14.109
22.059
25.157
29.972
33.070
36.168
1.549

Afslættir
Einstæðir foreldrar, námsfólk, ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi og starfsmenn við
leikskólann í fullu starfi fá 35% afslátt af grunngjaldi. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns.
Systkinaafsláttur er 35% fyrir annað barn en gjaldfrjálst er fyrir þriðja barn. Afslátturinn er
samtengdur milli daggæslu hjá viðurkenndum dagmæðrum, leikskóla og heilsdagsskóla. Afslátturinn
reiknast þannig að yngsta barn greiðir fullt grunngjald, 35% afsláttur af grunngjaldi er fyrir annað
barn og ekkert grunngjald greiðist fyrir þriðja barn.
Fjarvera
Ef barn er fjarverandi vegna veikinda 4 vikur samfellt eða lengur er heimilt að endurgreiða helming af
dvalargjaldi gegn framvísan læknisvottorðs.
Fjarvera fatlaðra og/eða langveikra barna er metin sérstakalega í hverju tilviki fyrir sig af
fræðslumálaráði að undangenginni skriflegri beiðni foreldra.
Takmarkanir
- Ekki er hægt að kaupa færri en 4 stundir.
- Hægt er að kaupa 15 mín. sitt hvoru megin við grunntíma og greiða 30 mín. aukagjald.
Fyrirvari um breytingar á gjaldskrá.
Áskilinn er réttur til endurskoðunar gjaldskrár m.t.t. breytinga á vísitölu launa og/eða neysluverðs.
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Bolungarvíkurkaupstaður
Mötuneyti og heilsdagsskóli Grunnskóla Bolungarvíkur
Gjaldskrá frá 1. janúar 2016

Heilsdagsvistun í Grunnskóla Bolungarvíkur
Tímagjald gæslu ........................................................................
kr. 290,Síðdegishressing per. skipti............................................................ kr. 102,Afsláttur fyrir einstæða foreldra og námsmenn
Einstæðir foreldrar og námsmönnum ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi fái
35% afslátt af grunngjaldi. Afslátturinn nær til fyrsta barns.
Systkinaafsláttur
Systkinaafsláttur er 35% fyrir annað barn og gjaldfrjálst fyrir þriðja barn. Afslátturinn
er samtengdur milli daggæslu í heimahúsi, leikskóla og heilsdagsskóla. Þannig að
yngsta barn greiði fullt grunngjald, 35% afsláttur af grunngjaldi fyrir annað barn og
ekkert grunngjald fyrir þriðja barn.
Uppsögn dagvistar í heilsdagsskóla
Segja þarf upp vistun með mánaðafyrirvara.
Verðskrá mötuneytis Grunnskóla Bolungarvíkur
Hádegismatur per. dag fyrir 1-4 bekk……..…………….. kr. 436,Hádegismatur per dag fyrir 5-10. Bekk............................... kr 452 ,-
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Ósvör – sjóminjasafn
Náttúrugripasafn Bolungarvíkur
Gjaldskrá 2016/ Admission fee for 2016
Gjaldskrá
Fullorðnir ........................................................................................................................................... 950,67 ára og eldri .................................................................................................................................... 750 ,Hópar á eigin vegum ......................................................................................................................... 750 ,Admission fee
16 years and older .............................................................................................................................. 950,67 years and older ............................................................................................................................... 750 ,Groups ................................................................................................................................................ 750 ,Gjaldskrá ef miðar eru keyptir fyrir Ósvör og Náttúrugripasafnið
Fullorðnir .......................................................................................................................................... 1.550 ,67 ára og eldri ................................................................................................................................... 1.400 ,Hópar á eigin vegum ........................................................................................................................ 1.150,Admission fee for Ósvör and The Natural History Museum
16 years and older ............................................................................................................................... 1.550,67 years and older .............................................................................................................................. 1.400,Groups. .............................................................................................................................................. 1.150,Samþykkt í bæjarstjórn 17.12.2015

Bolungarvíkurkaupstaður
__________________________________________________
Tjaldsvæði Bolungarvíkur
Gjaldskrá 2016

10% FÍB afsl

Húsbílar, fellihýsi, tjaldvagnar: kr 2.000,-

kr 1,800.-

Tjöld:

kr. 1.000,-

kr. 900,-

Rafmagn:

kr. 800.-

kr. 720.-

Þvottur:

kr. 1000.-

kr.900.-

Frí gisting fjórðu hverja nótt.
Félagsmenn F.Í.B fá 10% afslátt af gjaldskrá gegn framvísun
félagsskírteinis. Útilegukortið gildir á Tjaldsvæði Bolungarvíkur,
samkv. reglum þess.
Starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar hefur umsjón með tjaldsvæðinu
annast innheimtu og veitir allar frekari upplýsingar.
Forstöðumaður sími 696 7316.
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Bolungarvíkurkaupstaður
Tónlistarskóli Bolungarvíkur gjaldskrá frá 1. janúar 2016
Undir 18 ára og nemendur 18-22 ára.
Hljóðfæri fullt nám .........................................
Hljóðfæri ¾ nám .............................................
Hljóðfæri ½ nám .............................................
Hljóðfæraleiga .................................................
Söngnám fyrir byrjendur og 1. stig .........................
Fullorðnir
Hljóðfæri fullt nám .........................................
Hljóðfæri ¾ nám .............................................
Hljóðfæri ½ nám .............................................
Hljóðfæraleiga .................................................
Söngnám fyrir byrjendur og 1. stig .................

Verð pr. önn
kr. 39.605,kr. 29.705,kr. 19.805,kr. 5.225,kr. 39.605,Verð pr. önn
kr. 51.445,kr. 38.585,kr 25.723,kr. 8.050,kr. 51.445,- *

*Söngnám miðast við einn kennara – ekki er reiknað með öðrum undirleikara.
Fjölskylduafsláttur
Fjölskylduafsláttur gildir aðeins fyrir 18 ára og yngri.
Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa nemendur að vera skráðir á kennitölu sama
forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili
- Fyrsti nemandi sem er í viðamesta náminu greiðir fullt gjald
- Annar nemandi fær
25% afslátt
- Þriðji nemandi fær
50% afslátt
- Fjórði nemandi og fleiri fá 75% afslátt
Staðgreiðsluafsláttur
Veittur er 5% staðgreiðsluafsláttur ef öll önnin er greidd í upphafi hennar.
Gjalddagar
Gjalddagar eru 3 á hverri önn.
Ef hætt er í námi eftir að önn hefst
Ef nemandi hættir í skólanum þarf að ljúka við að greiða þá önn sem byrjuð er.
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Bolungarvíkurkaupstaður
Gjaldskrá Vatnsveitu Bolungarvíkur
frá 1. janúar 2016
Gjaldskrá vatnsveitu byggist annarsvegar á fastri greiðslu fyrir vatnsmæli og hinsvegar á
greiðslu fyrir notað vatnsmagn.
Mælaleiga
Greidd er mælaleiga sem miðast við þvermál vatnsinntaks (stærð rennslismælis)

Stærð inntaks - vatnsmælir
DN 20
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200 og stærra

(Kr./dag)
38,6
49,6
67,0
81,8
214,4
225,
256,8
385,6

Notkunargjald
Greitt er vatnsgjald samkvæmt mældri notkun á vatni.
Notkunargjald er 35 kr./m3 sem samsvarar 33 kr. á hvert tonn af vatni.
Afslættir
Einstakir notendur sem nota umfram 18.000m3 á mánuði fá afslátt.
Afsláttur á umframmagn er ákveðin af bæjarráði í hverju tilviki fyrir sig.
Breytingar á gjaldskrá
Heimilt að breyta gjaldskrá samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar á 3ja mánaða fresti í
byrjun ársfjórðungs.
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