
Gjaldskrá Húnaþings vestra     

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2021     

Samþykkt á fundir sveitarstjórnar þann 26. nóvember 2020     

     

     

Ýmis gjöld    2021 
Félagsleg heimaþjónusta 
Tekjumörk einstaklinga – Full tekjutrygging frá TR eða 
sambærilegar tekjur  á klst.  kr  - 

Ellilífeyrir/tekjutrygging yfir 72% af fullum bótum á klst. kr.         720      

Ellilífeyrir/tekjutrygging undir 72% af fullum bótum á klst. kr.         1.025      

     
Ef um hjón er að ræða gildir meðaltal ofangreindra bóta     
Hámarksgreiðsla einstaklings á mánuði kr.       16.450      

Hámarksgreiðsla hjóna á mánuði kr.       25.100      

     
Gjöld eru miðuð við dagvinnutíma, fyrir kvöld-eða helgartíma     
koma 45% ofan á taxta dagvinnutíma.     

     

Niðurgreiðslur daggjalda hjá dagmæðrum á klst. kr.         6.500      

25% álag vegna barna einstæðra foreldra     
25% álag vegna systkina frá og með öðru barni     

25% álag ef annað, eða bæði foreldrar í fullu námi     

     
Grunnskóli     
Hádegisverður á dag kr.             365    

Morgunhressing á dag kr.             140      

Starfsmenn, hádegisverður á dag kr.             695      

     
Dreifnám     

Hádegisverður á dag kr.             465      

     
Frístund     
Frísundagæsla fimm daga vikunnar á mánuði kr.       12.150      

Frístundagæsla, tilfallandi 1/2 dagur kr.         1.825      

Síðdegishressing hvert skipti  kr.             160      
50% systkinaafsláttur af vistgjaldi 
     
Sumarfrístund     
Vistgjald fyrirfram skilgreindra tímabila     

 
 

Full vistun á dag kr.   1.930 

Hálfur dagur á dag kr.  965 

Stakur dagur ef ekki er pantað tímabil á dag kr.  2.950 

Hádegismatur á dag kr.   365 

50% systkinaafsláttur af vistagjaldi     
 

    



 

Leiga á skólahúsnæði og tækjum     
Skólastofa/matsalur til fundahalda, dagur hvert skipti allt að 4 klst  kr.         8.270      

Skólastofa/matsalur til fundahalda, kvöld hvert skipti allt að 4 klst  kr.       12.150      

Skólastofa/matsalur til fundahalda, hver viðbótarklukkustund  kr.         1.650      

Eldhús útleiga, hvert skipti allt að 4 klst.  kr.       24.300      

Eldhús útleiga, hver viðbótarklukkustund  kr.         4.005      

Skólahús Borðeyri, veislur/þorrablót/erfidrykkja  kr.       39.000      

Skólahús Borðeyri, ættarmót ein helgi  kr.       65.700      

Skjávarpi leiga heill dagur  kr.       13.450      

Skjávarpi leiga hálfur dagur  kr.         8.220      

Ljósritun pr. stk.  kr.               60      

     
Fjarfundastofa     
Húsaleiga, hvert skipti allt að 4 klst.  kr.       12.170     

Skjávarpi, leiga hálfur dagur  kr.         8.220      

Skjávarpi leiga heill dagur  kr.       13.450      

Námsmenn greiði fyrir afnot af fjarnámsstofu á önn kr.         4.005      

Námsmenn greiði ekki fyrir prófaaðstöðu     

     
Héraðsbókasafn     
Árskort  kr.         3.850      

Elli -og örorkulífeyrisþegar, árskort  kr.         2.620      

     

Félagsmiðstöð leiga á klst. kr.         5.080      

     

     
Gjaldskrá vegna geymslusvæða í Grænulaut     
Syðir-Kárastöðum     
A. 25 m2 svæði á mánuði kr.         2.980      

B. 50 m2 svæði á mánuði kr.         3.900      

C. 100 m2 svæði á mánuði kr.         7.960      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Þjónustumiðstöð     
útseld vinna- tæki og fl.     
Á alla þjónustu sem seld er frá Þjónustumiðstöð     
leggst 24% vsk.     
Verkamaður klst. kr.         4.550      

Vélamaður klst. kr.         4.550      

Verkstjóri klst. kr.         7.000      

Garðyrkjustjóri klst. kr.         7.000      

EL-L37 traktor klst. kr.         5.400      

Traktors grafa klst. kr.         6.350      

Loftpressa (dregin) daggj. kr.         3.500      

Jarðvegsþjappa daggj. kr.         7.300      

Jarðvegsþjappa, stór daggj. kr.        10.050      

Kerrur litlar daggj. kr.         5.300      

Rafstöð 5.5 kW. daggj. kr.         6.150      

Vatnsdæla Honda 3" bensín daggj. kr.         4.800      

Vinnupallar klst. kr.         3.500      

Trjákurlari klst. kr.         5.200      

     
Garðáhöld útleiga, virðisaukaskattur 24% leggst við útleigu     
Sláttuorf daggj. kr.         3.500      

Sláttuvél daggj. kr.         3.000      

     

     
Slökkvilið útseld vinna og tækjaleiga     
Slökkviliðsmaður klst.  kr.         8.500      

Tankbíll klst.  kr.       10.250      

Slökkvibifreið klst.  kr.        10.150      

TR 418 klst.  kr.         7.300      
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