


Gjaldskrár Sveitarfélagsins Ölfuss fyrir árið 2023

Álagning gjalda 2022 2023

Útsvar 14,52% 14,52%

Fasteignaskattur íbúðarhús A 0,31% 0,24%

Fasteignaskattur B, opinbert húsnæði 1,32% 1,32%

Fasteignaskattur atvinnuhúsnæðis C 1,65% 1,65%

Vatnsskattur 0,12% 0,13%

Vatnsskattur skv. mæli kr. pr/m3 12,7 13,0

Holræsagjald 0,19% 0,21%

Lóðarleiga A-flokkur 0,70% 0,70%

Lóðarleiga B-flokkur 0,70% 0,70%

Lóðarleiga C-flokkur 0,70% 0,70%

Lóðarleiga D-flokkur Skv.lóðarleigu 

samningum

Skv.lóðarleigu 

samningum

Gjalddagar fasteignagjalda verði tíu  þ.e.  01.02.23. – 01.11.23. 

Þjónustugjaldskrár sveitarfélagsins hækka almennt frá og með 1. janúar um 9,3%

Gjaldskrá dagvistar eldri borgara (mötuneyti) 2022 2023

Matur fyrir eldri borgara kr. pr. dag, morgun- og hádegismatur 1.640 1.790

Hádegismatur kr. pr. máltíð 1.205 1.315

Morgunmatur kr. pr. máltíð 435 475

Kvöldmatur kr. pr. máltíð 435 475

Gjaldskrá fyrir fæði í Grunnskólanum í Þorlákshöfn og Frístund 2022 2023

Matur fyrir börn í skóla og á frístundaheimili kr. pr. máltíð 435 475

Kaffi/hressing í skóla og á frístundaheimili kr. pr. hressing 145 155

Mjólk pr. einingu kr. 33 35

Ávaxtamáltíð pr. máltíð kr. 100 105

Matur v/starfsmanna pr. máltíð kr. 655 715

 



Gjaldskrá Frístundaheimilis 2022 2023

Vistun frá lokum skóladags til kl. 17:00 15.260 16.675

Vistun frá lokum skóladags til kl. 16:00 9.330 10.195

Vistun frá lokum skóladags til kl. 15:00 6.260 6.840

Veittur er systkinaafsláttur 30% með öðru barni og 50% með þriðja barni.

Systkinaafsláttur nær yfir þjónustu Frístundaheimilis, leikskólaþjónustu og þjónustu 

dagforeldra.  Ef barn er hjá dagforeldri og systkin þess á leikskóla/Frístundaheimili er 

systkinaafsláttur veittur af leikskólagjaldinu/Frístundaheimilisgjaldinu.

Foreldrum sem stunda dagnám er veittur afsláttur af gjaldi Frístundaheimilis og greiða þeir 

samkvæmt forgangsgjaldi sem er greiðsla fyrir börn einstæðra foreldra og nemur afslátturinn 

30% af fullu gjaldi.

Einstæðir foreldrar njóta ekki jafnframt námsmannaafsláttar.

(Ath. Afsláttur af gjaldi Frístundaheimilis er aðeins veittur ef viðkomandi stundar nám sem er 

a.m.k. 24 ECTS einingar á önn).

Sækja þarf um afsláttinn til skólastjóra fyrir skólaárið og leggja fram staðfestingu frá skóla um 

að viðkomandi hafi fengið skólavist og staðfestingu á fjölda eininga á önn. Afslátturinn fellur 

sjálfkrafa niður í lok maí. Sækja þarf um niðurfellingu fyrir 1. september, ásamt því að 

endurnýja fyrri umsóknir.

Gjaldskrá leikskólaþjónustu 2022 2023

28.080 30.675

Tímagjald milli kl. 08:00 og 16:00 kr. pr. mánuð 3.510 3.835

Gjald fyrir hverja 15 mín. vistun frá kl. 07:30-08:00 og 16:00-17:00 pr. mánuð 1.650 1.800

Hádegismatur kr. pr. mánuð 6.035 6.595

Morgun- / síðdegishressing  kr. pr. hressing pr. mánuð 2.085 2.275

Veittur er systkinaafsláttur 30% með öðru barni og 50% með þriðja barni. 

Systkinaafsláttur nær yfir þjónustu Frístundaheimilis, leikskólaþjónustu og þjónustu 

dagforeldra.  Ef barn er hjá dagforeldri og systkin þess á leikskóla/Frístundaheimili er 

systkinaafsláttur veittur af leikskólagjaldinu/Frístundaheimilisgjaldinu.

Foreldrum sem stunda dagnám er veittur afsláttur af leikskólagjaldi og greiða þeir samkvæmt 

forgangsgjaldi sem er greiðsla fyrir börn einstæðra foreldra og nemur afslátturinn 30% af fullu 

gjaldi.

Einstæðir foreldrar njóta ekki jafnframt námsmannaafsláttar.

(Ath. Afsláttur af leikskólagjaldi er aðeins veittur ef viðkomandi stundar nám sem er a.m.k. 24 

ECTS einingar á önn).

Sækja þarf um afsláttinn til leikskólastjóra fyrir skólaárið og leggja fram staðfestingu frá skóla 

um að viðkomandi hafi fengið skólavist og staðfestingu á fjölda eininga á önn. Afslátturinn 

fellur sjálfkrafa niður í lok maí. Sækja þarf um niðurfellingu fyrir 1. september, ásamt því að 

endurnýja fyrri umsóknir.



Gjaldskrá fyrir hundahald 2022 2023

Hundagjald kr. pr. ár pr. hund 15.810 17.280

Handsömunargjald fyrsta skipti kr. pr. hund 7.575 8.280

Handsömunargjald ef til handsömunar kemur aftur innan sex mánaða kr. pr./hund 15.150 16.555

Gjaldskrá fyrir kattahald 2022 2023

Kattagjald kr. pr. ár pr. kött 4.665 5.100

Handsömunargjald fyrsta skipti kr. pr. kött 4.940 5.400

Handsömunargjald ef til handsömunar kemur aftur innan sex mánaða kr. pr. kött 9.880 10.800

Hreinsun og losun rotþróa 2022 2023

Gjöld miðast við framkomna reikninga frá verktaka frá og með 1. janúar 2022

Gjaldskrá fyrir sorphirðu í Sveitarfélaginu Ölfusi 2022 2023

1. grein

Bæjarstjórn Ölfuss er heimilt að leggja á sérstakt sorphirðugjald (sorphreinsi- og 

sorpeyðingargjald) og skal gjaldið innheimtast með fasteignagjöldum, samanber 

samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Sveitarfélaginu Ölfusi nr. 1101/2005.

2. grein

Gjaldið er sem hér segir:

Sorphreinsigjald á íbúðarhús á ári kr. 21.850 23.880

Sorpeyðingargjald á íbúðarhús á ári kr. 22.945 25.080

Tunnuleiga, á tunnu á ári kr. 655 720

Flutningur á tunnu (fyrsta tunna án gjalds hver ferð) kr. 2.410 2.635

Fyrir hverja sérmetna fasteign er heimilt að leggja á vegna viðbótarpokaeiningar/tunnu á ári kr.21.850 23.880

Atvinnuhúsnæði fyrir hvern poka á ári kr. 47.205 51.595

Öll fyrirtæki, lögaðilar og aðrir sem hafa með höndum starfsemi sem krefst 

sorphreinsunar og/eða sorpeyðingar, skulu greiða sorpeyðingargjald og/eða 

sorphreinsunargjald.



3. grein

Fyrirtæki, lögaðilar og aðrir sem hafa með höndum starfsemi og koma með sorp á 

flokkunarstað sveitarfélagsins í Þorlákshöfn skulu greiða móttöku- og 

sorpeyðingargjald samkvæmt magni.

Flokkur A (Efni með úrvinnslugjald og önnur efni sem ekki hafa kostnað í för með sér) 

0 kr. eða gjaldfrjálst.

- Rúlluplast kr./m3

- Hjólbarðar kr./m3

- Spilliefni kr./m3

- Fernur kr./m3

- Skilagjaldsskildar umbúðir kr./m3

- Föt kr./m3

- Bílar skilagjald samkvæmt reglugerð

Flokkur B (endurvinnanlegt efni) kr./kg. 16 17

Flokkur B (endurvinnanlegt efni) kr./m3 3.405 3.725

- Málmar 3.625 3.965

- Pappír

- Timbur 3.625 3.965

- Garðaúrgangur 3.625 3.965

- Veiðarfæri 3.625 3.965

- Kaðlar 3.625 3.965

Flokkur C (blandaður óendurvinnanlegur) kr./kg. 29 31

Flokkur C (blandaður óendurvinnanlegur) kr./m3 6.585 7.200

- Heimilisúrgangur 6.915 7.560

- Rekstrarúrgangur 6.915 7.560

- Byggingarúrgangur 6.915 7.560

 

4. grein.

Gjaldskrá þessi sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss er sett 

með heimild í 5. mgr. 25. gr. laga nr. 7/1998,um hollustuhætti og mengunarvarnir og 

öðlast þegar gildi.  Jafnframt fellur brott gjaldskrá sama efnis nr. 1374/2019.



Gjaldskrá sundlaugar 2022 2023

 

Fullorðnir stakt gjald kr. 1.070 1.170

10 miðar kr. 4.910 5.350

30 miðar kr. 10.395 11.300

10 skipti börn 10-18 ára 1.710 1.870

Árskort kr. 30.720 33.600

Sex mánaða kort kr. 16.090 17.600

Börn að 18 ára aldri með lögheimili í sveitarfélaginu frítt frítt

Börn 10-18 ára 320 350

Ellilífeyrisþegar frítt frítt

Öryrkjar frítt frítt

Sundföt leiga pr. skipti kr. 745 815

Handklæði leiga pr. skipti kr. 745 815

Sturta 530 580

Sund, sundföt og handklæði 1.815 1.985

  

Gjaldskrá í líkamsrækt 2022 2023

Mánaðarkort kr. 9.300 10.165

Þriggja mánaða kort 18.700 20.450

Sex mánaða kort kr. 31.765 34.750

Árskort (sund innifalið) kr. 51.410 56.200

Hjónakort (sund innifalið)  kr. 90.915 99.400

10 miða klippikort kr. 9.090 9.935

Stakt skipti kr. 1.920 2.100

Stakt skipti með sundi 2.465 2.700

Þriggja mánaða grunnskólakort 8.465 9.250

Afsláttur til námsmanna er 20% og 40% til elli- og örorkulífeyrisþega.

Gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2022 2023

Leiga á sal íþróttahúsi kr. pr. klst. 11.495 12.600

 



Gjaldskrá Bæjarbókasafns Ölfuss 2022 2023

Árskort kr. 2.580 2.820

Börn að 18 ára aldri, framhaldsskólanemar, öryrkjar og eldri borgarar fá ókeypis bókasafnsskírteini

Pöntuð bók kr. 135 150

Dagsektir

Á bækur og tímarit kr. 40 45

Millisafnalán kr. 490 535

Ljósrit A4 kr. 65 70

Ljósrit A3 kr. 75 80

50% magnafsláttur fyrir fleiri en 20 blaðsíður

Útprentun sv/hv kr. 65 70

Útprentun í lit kr. 270 295

Plöstun kr. 270 295

Aðgangur að neti

30 mín. kr. 165 180

60 mín. kr. 220 240

Árskort í tölvur

Árskort í tölvur - börn (veitir 30 mín. aðgang í tölvur í dag) kr. 1.975 2.160

Árskort í tölvur - fullorðnir (veitir 60 mín. aðgang í tölvur í dag) kr. 4.940 5.400

Myndir úr ljósmyndasafni

Umsýslukostnaður kr. 2.090 2.300

Mynd úr höfundarrétti kr. 4.385 4.800

Ef útlánsgagn glatast eða skemmist hjá lánþega ber honum að bæta safninu skaðann með 

nýju eintaki sem hann útvegar eða greiða skaðabætur sem nema innkaupsverði.



Gjaldskrá fyrir Versali 2022 2023

Fundir, ráðstefnur, veislur, litli salur kr. 46.085 50.400

Fundir, ráðstefnur, veislur, allt húsið kr. 93.315 102.000

Molakaffi kr./pr. mann 605 660

Litlir fundir í anddyri kr. 8.670 9.500

Íþróttir/dans, stóri salur kr./klst. (20% afsláttur fastir tímar ) 4.065 4.500

Dúkaleiga kr./pr. stk. 760 830

Skammtímaleiga, hámark 4 klst. Fundir eða afmæli- Litli salur 5.330 5.900

Skammtímaleiga, hámark 4 klst. Fundir eða afmæli- Stóri salur 7.940 8.700

Veislusalir afhendast kl.08:00 sama dag og þeir eru til útleigu

Hálft gjald er tekið fyrir að festa sal deginum áður vegna undirbúnings

Félagasamtök í Ölfusi fá afnot af Versölum án endurgjalds einu sinni á ári fyrir fjáröflun eða fund. Þetta gildir einungis

um áfengislausa viðburði.

Félagasamtök í Ölfusi fá 40% afslátt af leiguverði á sölum. Félagasamtök sjá um að setja upp salinn og ganga frá þegar

viðburði lýkur.


