Ísafjarðarbær

Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing

Núgildandi
frá 01.03.1999
4 t. vistun
8.268 kr.
5 t. vistun
10.335 kr.
6 t. vistun
12.402 kr.
7 t. vistun
14.469 kr.
8 t. vistun
16.537 kr.
9 t. vistun
18.604 kr.
Hálft aukagjald, 30 mín.
968 kr.
Hádegisverður pr.mán
1.800 kr.
Hressing pr. mán
1.200 kr.
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir

Gildir frá 1. janúar 2001
9.095 kr.
11.370 kr.
13.644 kr.
15.918 kr.
18.192 kr.
20.466 kr.
1.137 kr.
2.600 kr.
1.700 kr.

Núgildandi
200 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001
250 kr.

Núgildandi
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Gjaldskráin er tengd vísitölu launa og breytist 1. mars árlega.

Gildir frá 1. janúar 2001
100 kr./ klst.
275 kr./ klst.

Daggjald

Félagsleg heimaþjónusta

Félagsstarf aldraðra

Núgildandi

Innritunargjald
á önn
Dans, söngur
kr/skipti
Kaffi
kr/kaffibolla
Kaffi og meðlæti
kr/skipi
Álagning á efni er 20-60% eftir vöruflokkum.

Hlíf I og II
Húsaleiga, lítil íbúð
Húsaleiga, stór íbúð
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Þátttaka í rekstri A
Þátttaka í rekstri B
Þátttaka í rekstri C
Þátttaka í rekstri D
Þátttaka í rekstri E

Hlíf I
Hlíf I
Hlíf I
Hlíf I
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II

Hlíf
Leiga á sal
kr/klst, kr/skipti
Önnur húsbúnaði/húsgögnum
Þvottavél
kr/þvottapening
Matur til vistmanna
kr/málsverð

Dægradvöl heildagsskóli

100 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001
500 kr.
100 kr.
90 kr.
250 kr.

Núgildandi
frá 01.03.1999
12.023 kr.
20.954 kr.
12.479 kr.
17.880 kr.
11.166 kr.
9.928 kr.
9.502 kr.
7.852 kr.
7.321 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi
5.000 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001
5.000 kr.

10 kr.

Núgildandi

Tímagjald
Hádegisverður stakur

135 kr.
180 kr.
Fjárhagsáætlun 2001

12.684 kr.
23.106 kr.
13.165 kr.
18.863 kr.
11.780 kr.
10.474 kr.
10.025 kr.
8.283 kr.
7.724 kr.

10 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001
140 kr.
180 kr.
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Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Skóla- og fjölskylduskrifstofa

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2001
frá 01.10.00
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Skólastofa, stór
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil
leiga í eina nótt
Aðstaða í eldhúsi og gisting ein nótt
Stólar pr. stk.
leiga allt að 24 klst.
Skólastofa til fundarhalda
4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Myndvarpar o.fl.
hver sólarhringur
Ljósritun pr. stk.
A4, hámark 100 stk.
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Salur í Grunnsk. Ísafj.
4 klst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver sólarhringur
Holtsskóli
hver sólarhringur
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.
Leiga í íþróttahúsi
badminton
Þingeyri
1 völlur
Flateyri
1 völlur
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur

Núgildandi
frá 01.09.2000
2.500 kr.
1.500 kr.
500 kr.
100 kr.
2.500 kr.
500 kr.
2.000 kr.
10 kr.
150 kr.
1,50 kr.
5.000 kr.
1.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi
frá 01.03.1999
800 kr.
2.200 kr.
2.200 kr.
1.650 kr.
3.300 kr.
4.400 kr.
2.750 kr.
1.350 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001
900 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
1.850 kr.
3.700 kr.
4.900 kr.
3.100 kr.
1.500 kr.

gjald fyrir aðra útleigu
frá 01.04.2000
frá 01.04.2000
leiga hverja klst.
fyrstu átta klst.
eftir átta klst.
f. átta klst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
8.000 kr.
5.000 kr.
Þingeyri
5.000 kr.
3.000 kr.
Flateyri
5.000 kr.
3.000 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.000 kr.
3.000 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2001
frá 01.01.1999
fullorðnir
börn
fullorðnir
börn
Dagskort
800 kr.
350 kr.
900 kr.
400 kr.
Þriggja daga kort
1.600 kr.
700 kr.
1.800 kr.
800 kr.
Vikukort
4.000 kr.
1.750 kr.
4.500 kr.
1.800 kr.
Vetrarkort
10.500 kr.
5.000 kr.
12.000 kr.
6.000 kr.
Göngukort
5.000 kr.
2.000 kr.
6.000 kr.
3.000 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2001.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur
Fjárhagsáætlun 2001
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Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

Núgildandi
frá 01.03.1999
fullorðnir
börn
Stakur aðgangur
220 kr.
90 kr.
10 miðar
1.760 kr.
660 kr.
30 miðar
4.400 kr.
1.650 kr.
Árskort
16.500 kr.
8.200 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri.
Eftir grunnskólaaldur greiðist fullorðingsgjald.

Fjárhagsáætlun 2001

Gildir frá 1. janúar 2001
fullorðnir
245 kr.
1.960 kr.
4.850 kr.
18.400 kr.

börn
100 kr.
800 kr.
1.980 kr.
9.110 kr.
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Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Stjórnunarsvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Árs áskrift

Bæjarskrifstofa - þjónustugjaldskrá

Núgildandi
3.500 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001
4.000 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi
frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2001

Gjaldskrá á sérblaði.

Áfengisveitingar
Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Gjaldskrá á sérblaði.

Safnahús Neðstakaupstað
fullorðnir
Aðgangseyrir
300 kr.
Hópur 10 eða fleiri 200 kr. á hvern fullorðinn.

Fjárhagsáætlun 2001

börn
0 kr.

fullorðnir
300 kr.

börn
0 kr.
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Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Óspengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

Gildir frá 1. janúar 2001
30 kr.
520 kr.
520 kr.
700 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild og vinnuskóli
Sláttur
Umhirða á garði
Sláttur og umhirða
Garðaleiga pr. fm
Garðaleiga lágmarksgj.

Núgildandi
3.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
20 kr.
1.300 kr.
Fjárhagsáætlun 2001

Gildir frá 1. janúar 2001
4.000 kr.
5.000 kr.
6.000 kr.
22 kr.
1.500 kr.
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Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu er frá 20.07.1996. Garðaleiga frá 2000.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
kr./klst.
Gjald vegna rannsóknar
kr. á sýni
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði
Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 1
gjaldskrá frá 1. jan. 1999
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

Núgildandi
frá 17.11.1999
5.409 kr.
3.500 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi
frá 17.12.1997
9.000 kr.
13.500 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
15.000 kr.
12.000 kr.

Gildir frá 1. janúar 2001

Núgildandi
8.900 kr.
2.700 kr.
0 kr.
16.200 kr.
32.400 kr.
64.800 kr.
97.200 kr.
162.000 kr.
226.000 kr.
376.000 kr.
567.000 kr.
745.200 kr.
15 kr./kg.
6 kr./kg.

Gildir frá 1. janúar 2001
9.400 kr.
2.900 kr.
0 kr.
17.300 kr.
34.600 kr.
69.200 kr.
103.800 kr.
173.000 kr.
242.200 kr.
397.900 kr.
605.500 kr.
795.800 kr.
15 kr./kg.
6 kr./kg.

10.000 kr.
15.000 kr.
2.200 kr.
5.500 kr.
11.000 kr.
16.500 kr.
13.200 kr.

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.

Hafnarsvið
Ísafjarðarhöfn - þjónustugjöld

Gildir frá 1. janúar 2001

Gjaldskrá á sérblaði.

Fjárhagsáætlun 2001
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Gjaldskrár

Gjaldskrár Ísafjarðarhafna
Þjónustugjöld

gildir frá
01-01-01
658 kr.
1.317 kr.
132 kr.

gildir frá
01-01-02
714 kr.
1.429 kr.
143 kr.

2,77 kr.
2.956 kr.
1.478 kr.
420 kr.

3,01 kr.
3.208 kr.
1.604 kr.
456 kr.

5.957 kr.
8.290 kr.
5.957 kr.
13.098 kr.
13.098 kr.

6.463 kr.
8.995 kr.
6.463 kr.
14.211 kr.
14.211 kr.

72 kr.
785 kr.
346 kr.

78 kr.
852 kr.
375 kr.

34.240 kr.
17.120 kr.
17.120 kr.
8.560 kr.

37.150 kr.
18.575 kr.
18.575 kr.
9.288 kr.

37 kr.
21 kr.
80 kr.

40 kr.
23 kr.
87 kr.

Vatnsgjald

bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum

Hafnsögugjald

hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður

Bátsleiga

fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.

Vigtargjöld

almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald

Viðlegugjöld

heilsárs viðlega við hafnarbryggju
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju

Leiga á gámavöllum

á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán

Festagjald

endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann

4.433 kr.
4.433 kr.

4.810 kr.
4.810 kr.

Sorpeyðingargjöld

bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn

794 kr.
1.165 kr.
2.331 kr.

861 kr.
1.264 kr.
2.529 kr.
450 kr.

Önnur gjöld

leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.

1.243 kr.
1.243 kr.

1.349 kr.
1.349 kr.
700 kr.

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2002

15.10.2019

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - leiðrétt eintak lagt fram á bæjarstjórnarfundi 19.12.2002

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing

Núgildandi
1.1.2002
4 t. vistun
9.878 kr.
5 t. vistun
12.349 kr.
6 t. vistun
14.819 kr.
7 t. vistun
17.288 kr.
8 t. vistun
19.758 kr.
9 t. vistun
22.228 kr.
Hálft aukagjald, 30 mín.
1.235 kr.
Hádegisverður pr.mán
2.824 kr.
Hressing pr. mán
1.846 kr.
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir

Gildir frá 1. janúar 2003
1.1.2003
10.900 kr.
13.625 kr.
16.350 kr.
19.075 kr.
21.800 kr.
24.525 kr.
1.363 kr.
2.950 kr.
1.920 kr.

Núgildandi
240 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
300 kr.

Núgildandi
Einstakt fargjald
0 kr.
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

Gildir frá 1. janúar 2003
150 kr.

Daggjald

Akstursþjónusta fatlaðra

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

Hlíf I og II
Húsaleiga, lítil íbúð
Húsaleiga, stór íbúð
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Þátttaka í rekstri A
Þátttaka í rekstri B
Þátttaka í rekstri C
Þátttaka í rekstri D
Þátttaka í rekstri E
Til frádráttar húsaleigu koma

Fjárhagsáætlun 2003, frumvarp

Hlíf I, kr./mánuði
Hlíf I, kr./mánuði
Hlíf I, kr./mánuði
Hlíf I, kr./mánuði
Hlíf II, kr./mánuði
Hlíf II, kr./mánuði
Hlíf II, kr./mánuði
Hlíf II, kr./mánuði
Hlíf II, kr./mánuði
húsaleigubætur.

Núgildandi
105 kr./klst.
285 kr./klst.

Gildir frá 1. janúar 2003
155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

Núgildandi
515 kr.
105 kr.
95 kr.
260 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

Núgildandi
13.760 kr.
25.070 kr.
14.280 kr.
20.470 kr.
12.780 kr.
11.360 kr.
10.880 kr.
8.990 kr.
8.380 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.
9.200 kr.
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Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - leiðrétt eintak lagt fram á bæjarstjórnarfundi 19.12.2002

Hlíf
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

Núgildandi
5.500 kr.
11 kr.
440 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
5.700 kr.
12 kr.
440 kr.

Dægradvöl heildagsskóli

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2003
Tímagjald
145 kr.
160 kr.
Hádegisverður stakur
185 kr.
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2003
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Skólastofa, stór
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil
leiga í eina nótt
Aðstaða í eldhúsi og gisting ein nótt
Stólar pr. stk.
leiga allt að 24 klst.
Skólastofa til fundarhalda
4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Myndvarpar o.fl.
hver sólarhringur
Ljósritun pr. stk.
A4, hámark 100 stk.
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Salur í Grunnsk. Ísafj.
4 klst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver sólarhringur
Holtsskóli
hver sólarhringur
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.
Leiga í íþróttahúsi
badminton
Þingeyri
1 völlur
Flateyri
1 völlur
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur

Núgildandi
2.700 kr.
1.650 kr.
550 kr.
110 kr.
2.700 kr.
550 kr.
2.200 kr.
11 kr.
160 kr.
1,60 kr.
5.500 kr.
1.100 kr.
16.300 kr.
16.300 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
2.800 kr.
1.700 kr.
570 kr.
115 kr.
2.800 kr.
570 kr.
2.280 kr.
11 kr.
165 kr.
1,65 kr.
5.690 kr.
1.140 kr.
16.870 kr.
16.870 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2003

950 kr.
2.620 kr.
2.620 kr.
2.000 kr.
3.900 kr.
5.240 kr.
3.330 kr.
1.620 kr.

1.050 kr.
2.850 kr.
2.850 kr.
2.200 kr.
4.250 kr.
5.700 kr.
3.600 kr.
1.800 kr.

gjald fyrir aðra útleigu
Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2003
leiga hverja klst.
fyrstu átta klst.
eftir átta klst.
f. átta klst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
8.570 kr.
5.240 kr.
9.300 kr.
5.700 kr.
Þingeyri
5.240 kr.
3.330 kr.
5.700 kr.
3.600 kr.
Flateyri
5.240 kr.
3.330 kr.
5.700 kr.
3.600 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.290 kr.
3.330 kr.
4.700 kr.
3.600 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.
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Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - leiðrétt eintak lagt fram á bæjarstjórnarfundi 19.12.2002

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2003
fullorðnir
börn
fullorðnir
börn
Dagskort
950 kr.
475 kr.
1.100 kr.
500 kr.
Þriggja daga kort
1.900 kr.
850 kr.
2.000 kr.
1.000 kr.
Vikukort
4.750 kr.
1.900 kr.
5.300 kr.
2.100 kr.
Vetrarkort
12.350 kr.
6.650 kr.
13.400 kr.
7.200 kr.
Göngukort
6.200 kr.
3.300 kr.
6.700 kr.
3.600 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2003.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2003
fullorðnir
börn
fullorðnir
börn
Stakur aðgangur
260 kr.
105 kr.
280 kr.
120 kr.
10 miðar
2.025 kr.
830 kr.
2.200 kr.
900 kr.
30 miðar
5.000 kr.
2.050 kr.
5.400 kr.
2.200 kr.
Árskort
19.000 kr.
9.400 kr.
20.500 kr.
10.000 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)
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kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. með VSK
kr/klst. með VSK

Núgildandi
540 kr.
970 kr.
1.800 kr.
2.300 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
580 kr.
1.100 kr.
1.900 kr.
2.400 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - leiðrétt eintak lagt fram á bæjarstjórnarfundi 19.12.2002

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

Bæjarskrifstofa - þjónustugjaldskrá

Núgildandi
4.350 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
4.900 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2003

Gjaldskrá á sérblaði.

Áfengisveitingar
Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn

Núgildandi
frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2003

Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili

Núgildandi
Gildir frá 1. janúar 2003
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
27.125 kr.
28.000 kr.
Almennir dansleikir
21.700 kr.
22.500 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.275 kr.
16.900 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
10.850 kr.
11.200 kr.
Opnir fundir
10.850 kr.
11.200 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
10.850 kr.
24.400 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað
fullorðnir
Aðgangseyrir
300 kr.
Hópur 10 eða fleiri 250 kr. á hvern fullorðinn.
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Núgildandi
börn
0 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
fullorðnir
börn
350 kr.
0 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - leiðrétt eintak lagt fram á bæjarstjórnarfundi 19.12.2002

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

Núgildandi
43 kr.
574 kr.
574 kr.
770 kr.

01-01-03
45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2003

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.350 kr.
4.500 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.425 kr.
5.600 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.500 kr.
6.750 kr.
Verkamenn með verkstjóra kr/dagv.klst.með VSK
gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra kr/yfirv.klst.með VSK
gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
24 kr.
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.650 kr.
1.700 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
kr./klst.
Gjald vegna rannsóknar
kr. á sýni
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

Hundaleyfi

núg. gjaldskrá
frá 09.10.2001
5.722 kr.
4.725 kr.

Núgildandi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
12.000 kr.
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
16.300 kr.
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
2.400 kr.
Handsömunargjald
1. skipti
6.000 kr.
Handsömunargjald
2. skipti
11.900 kr.
Handsömunargjald
3. skipti
17.900 kr.
Handsömunargjald
hundur án leyfis
14.300 kr.
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.
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gildir frá
frá 01.01.2003
6.400 kr.
7.500 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - leiðrétt eintak lagt fram á bæjarstjórnarfundi 19.12.2002

Byggingafulltrúi

Núgildandi
6.000 kr.

Gildir frá 1. janúar 2003
6.200 kr.

Núgildandi
kr./íbúð
10.200 kr.
sorphreinsigjald
4.000 k r.
sorpeyðingargjald
6.200 k r.
Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
3.150 kr.
B. Lögaðilar
Flokkur 0
0 kr.
Flokkur 1
9.375 kr.
Flokkur 2
18.750 kr.
Flokkur 3
37.500 kr.
Flokkur 4
75.000 kr.
Flokkur 5
112.500 kr.
Flokkur 6
187.500 kr.
Flokkur 7
262.500 kr.
Flokkur 8
431.250 kr.
Flokkur 9
656.250 kr.
Flokkur 10
862.500 kr.
Flokkur 11
16 kr./kg.
Förgun brotajárns
7 kr./kg.
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 81. frá 7. janúar 2002.

Gildir frá 1. janúar 2003
10.600 kr.
4.200 k r.
6.400 k r.
3.300 kr.
0 kr.
9.750 kr.
19.500 kr.
39.000 kr.
78.000 kr.
117.000 kr.
195.000 kr.
273.000 kr.
448.500 kr.
682.500 kr.
897.000 kr.
17 kr./kg.
7 kr./kg.

Úttektargjald húsnæðis

Sorpgjöld

A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.
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2002Mars

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar
Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing

Núgildandi
1.10.2001
4 t. vistun
9.734 kr.
5 t. vistun
12.169 kr.
6 t. vistun
14.603 kr.
7 t. vistun
17.036 kr.
8 t. vistun
19.470 kr.
9 t. vistun
21.904 kr.
Hálft aukagjald, 30 mín.
1.217 kr.
Hádegisverður pr.mán
2.783 kr.
Hressing pr. mán
1.819 kr.
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir
Daggjald

Liðveisla

Núgildandi
250 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
240 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. janúar 2001

Félagsleg heimaþjónusta

Núgildandi
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
100 kr./ klst.
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
275 kr./ klst.
Gjaldskráin er tengd vísitölu launa og breytist 1. mars árlega.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
á önn
Dans, söngur
kr/skipti
Kaffi
kr/kaffibolla
Kaffi og meðlæti
kr/skipi
Álagning á efni er 20-60% eftir vöruflokkum.

Hlíf I og II
Húsaleiga, lítil íbúð
Húsaleiga, stór íbúð
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Þátttaka í rekstri A
Þátttaka í rekstri B
Þátttaka í rekstri C
Þátttaka í rekstri D
Þátttaka í rekstri E

Hlíf I
Hlíf I
Hlíf I
Hlíf I
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II

Hlíf
Leiga á sal
kr/klst, kr/skipti
Önnur húsbúnaði/húsgögnum
Þvottavél
kr/þvottapening
Matur til vistmanna
kr/málsverð
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Gildir frá 1. mars 2002
1.1.2002
9.878 kr.
12.349 kr.
14.819 kr.
17.288 kr.
19.758 kr.
22.228 kr.
1.235 kr.
2.824 kr.
1.846 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
105 kr./ klst.
285 kr./ klst.

Núgildandi
500 kr.
100 kr.
90 kr.
250 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
515 kr.
105 kr.
95 kr.
260 kr.

Núgildandi
12.684 kr.
23.106 kr.
13.165 kr.
18.863 kr.
11.780 kr.
10.474 kr.
10.025 kr.
8.283 kr.
7.724 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
13.760 kr.
25.070 kr.
14.280 kr.
20.470 kr.
12.780 kr.
11.360 kr.
10.880 kr.
8.990 kr.
8.380 kr.

Núgildandi
5.000 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
5.500 kr.

10 kr.

11 kr.

2002Mars

Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
Hádegisverður stakur
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 9.223 kr.

Núgildandi
140 kr.
180 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
145 kr.
185 kr.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa

Núgildandi
Gildir frá 1. mars 2002
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Skólastofa, stór
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil
leiga í eina nótt
Aðstaða í eldhúsi og gisting ein nótt
Stólar pr. stk.
leiga allt að 24 klst.
Skólastofa til fundarhalda
4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Myndvarpar o.fl.
hver sólarhringur
Ljósritun pr. stk.
A4, hámark 100 stk.
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Salur í Grunnsk. Ísafj.
4 klst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver sólarhringur
Holtsskóli
hver sólarhringur
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.
Leiga í íþróttahúsi
badminton
Þingeyri
1 völlur
Flateyri
1 völlur
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur

Núgildandi
2.500 kr.
1.500 kr.
500 kr.
100 kr.
2.500 kr.
500 kr.
2.000 kr.
10 kr.
150 kr.
1,50 kr.
5.000 kr.
1.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
2.700 kr.
1.650 kr.
550 kr.
110 kr.
2.700 kr.
550 kr.
2.200 kr.
11 kr.
160 kr.
1,60 kr.
5.500 kr.
1.100 kr.
16.300 kr.
16.300 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. mars 2002

900 kr.
2.500 kr.
2.500 kr.
1.850 kr.
3.700 kr.
4.900 kr.
3.100 kr.
1.500 kr.

950 kr.
2.620 kr.
2.620 kr.
2.000 kr.
3.900 kr.
5.240 kr.
3.330 kr.
1.620 kr.

gjald fyrir aðra útleigu
Núgildandi
Gildir frá 1. mars 2002
leiga hverja klst.
fyrstu átta klst.
eftir átta klst.
f. átta klst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
8.000 kr.
5.000 kr.
8.570 kr.
5.240 kr.
Þingeyri
5.000 kr.
3.000 kr.
5.240 kr.
3.330 kr.
Flateyri
5.000 kr.
3.000 kr.
5.240 kr.
3.330 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.000 kr.
3.000 kr.
4.290 kr.
3.330 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

Núgildandi
Gildir frá 1. mars 2002
fullorðnir
börn
fullorðnir
börn
Dagskort
900 kr.
400 kr.
950 kr.
475 kr.
Þriggja daga kort
1.800 kr.
800 kr.
1.900 kr.
850 kr.
Vikukort
4.500 kr.
1.800 kr.
4.750 kr.
1.900 kr.
Vetrarkort
12.000 kr.
6.000 kr.
12.350 kr.
6.650 kr.
Göngukort
6.000 kr.
3.000 kr.
6.200 kr.
3.300 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2002.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur
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2002Mars

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar
fullorðnir
Stakur aðgangur
245 kr.
10 miðar
1.960 kr.
30 miðar
4.850 kr.
Árskort
18.400 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri.
Eftir grunnskólaaldur greiðist fullorðingsgjald.

Núgildandi
börn
100 kr.
800 kr.
1.980 kr.
9.110 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
fullorðnir
börn
260 kr.
105 kr.
2.025 kr.
830 kr.
5.000 kr.
2.050 kr.
19.000 kr.
9.400 kr.

Núgildandi
4.000 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
4.350 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. mars 2002

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

Bæjarskrifstofa - þjónustugjaldskrá
Gjaldskrá á sérblaði.

Áfengisveitingar
Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn

Núgildandi
frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Núgildandi

Gildir frá 1. mars 2002

Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili

Núgildandi
Gildir frá 1. mars 2002
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
25.000 kr.
27.125 kr.
Almennir dansleikir
20.000 kr.
21.700 kr.
Leiksýningar o.þ.h. Skemmtanir
15.000 kr.
16.275 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
10.000 kr.
10.850 kr.
Opnir fundir
10.000 kr.
10.850 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. Dag
10.000 kr.
10.850 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað
fullorðnir
Aðgangseyrir
300 kr.
Hópur 10 eða fleiri 200 kr. á hvern fullorðinn.

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.
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Núgildandi
börn
0 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
fullorðnir
börn
300 kr.
0 kr.

2002Mars

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

Núgildandi
30 kr.
520 kr.
520 kr.
700 kr.

01-01-02
43 kr.
574 kr.
574 kr.
770 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild og vinnuskóli

Núgildandi

Gildir frá 1. mars 2002

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.000 kr.
4.350 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.000 kr.
5.425 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.000 kr.
6.500 kr.
Verkamenn með verkstjóra kr/dagv.klst.með VSK
1.188 kr.
sjá ath.
Verkamenn með verkstjóra kr/yfirv.klst.með VSK
2.139 kr.
sjá ath.
Garðaleiga pr. fm
22 kr.
24 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.500 kr.
1.650 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.

500 kr.
700 kr.

540 kr.
970 kr.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit

eldri gjaldskrá
frá 17.11.1999
5.409 kr.
3.500 kr.

Eftirlitsgjald
kr./klst.
Gjald vegna rannsóknar
kr. á sýni
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

Hundaleyfi

Núgildandi
10.000 kr.
15.000 kr.
2.200 kr.
5.500 kr.
11.000 kr.
16.500 kr.
13.200 kr.

Gildir frá 1. janúar 2002
12.000 kr.
16.300 kr.
2.400 kr.
6.000 kr.
11.900 kr.
17.900 kr.
14.300 kr.

kr./íbúð

Núgildandi
5.000 kr.

Gildir frá 1. mars 2002
6.000 kr.

kr./íbúð
sorphreinsigjald

Núgildandi
9.400 kr.
3.700 k r.

Gildir frá 1. janúar 2002
10.200 kr.
4.000 k r.

Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

núgildandi
frá 09.10.2001
5.722 kr.
4.725 kr.
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sorpeyðingargjald
Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

5.700 k r.
2.900 kr.
0 kr.
0 kr.
17.300 kr.
34.600 kr.
69.200 kr.
103.800 kr.
173.000 kr.
242.200 kr.
397.900 kr.
605.500 kr.
795.800 kr.
15 kr./kg.
6 kr./kg.

6.200 k r.
3.150 kr.
0 kr.
9.375 kr.
18.750 kr.
37.500 kr.
75.000 kr.
112.500 kr.
187.500 kr.
262.500 kr.
431.250 kr.
656.250 kr.
862.500 kr.
16 kr./kg.
7 kr./kg.

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.

Hafnarsvið
Ísafjarðarhöfn - þjónustugjöld
Vatnsgjald
Bátsleiga

bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 trtl. að stærð, hvert tonn vatns
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð

Gildir frá 1. janúar 2002
658 kr.
714 kr.
1.317 kr.
1.429 kr.
132 kr.
143 kr.
5.957 kr.
6.463 kr.
8.290 kr.
8.995 kr.
5.957 kr.
6.463 kr.

fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
13.098 kr.
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr.
13.098
Klst. kr.

Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.
Gjaldskrá á sérblaði.
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14.211 kr.
14.211 kr.
0 kr.
0,00 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

2002Mars
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2002Mars

Jöfnun

Almenn hækkun:

8,50%

Lækkun 1. mars 2002

5,00%

-19

2
1

-2
2
2
2

-2
0
-4
4
-1
-4
3
3
-1

75
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0
-1

-13
22
7
1
-13
7
30
0
-3
-0,03
75
15
25
25

21
38
38
93
81
185
133
73

319
77
77
164

77
242
242
242

-2
42
105
-52

65
24
42
472
210
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7
-12
-14

2
3
4
-14

-26
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-10

22

-3
-1

25
13
32
-35
-3
-22

575
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Gjaldskrár Ísafjarðarhafna
Þjónustugjöld
Vatnsgjald

bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum

Hafnsögugjald

hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður

Bátsleiga

fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.

Vigtargjöld

almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald

Viðlegugjöld

heilsárs viðlega við hafnarbryggju
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju

Leiga á gámavöllum

á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán

Festagjald

endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann

1
-13
7

30
0
-3
-0,03
75
15
25
25
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endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
Sorpeyðingargjöld

bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn

Önnur gjöld

leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2002
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bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
hafnsögugjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
heilsárs viðlega við hafnarbryggju
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann

gildir frá
01-01-01
658 kr.
1.317 kr.
132 kr.

gildir frá
01-01-02
714 kr.
1.429 kr.
143 kr.

2,77 kr.
2.956 kr.
1.478 kr.
420 kr.

3,01 kr.
3.208 kr.
1.604 kr.
456 kr.

5.957 kr.
8.290 kr.
5.957 kr.
13.098 kr.
13.098 kr.

6.463 kr.
8.995 kr.
6.463 kr.
14.211 kr.
14.211 kr.

72 kr.
785 kr.
346 kr.

78 kr.
852 kr.
375 kr.

34.240 kr.
17.120 kr.
17.120 kr.
8.560 kr.

37.150 kr.
18.575 kr.
18.575 kr.
9.288 kr.

37 kr.
21 kr.
80 kr.

40 kr.
23 kr.
87 kr.

4.433 kr.

4.810 kr.
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endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann

4.433 kr.

4.810 kr.

bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn

794 kr.
1.165 kr.
2.331 kr.

861 kr.
1.264 kr.
2.529 kr.
450 kr.

leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.

1.243 kr.
1.243 kr.

1.349 kr.
1.349 kr.
700 kr.
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GJALDSKRÁR 1. mars 2002

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing
4 t. vistun
9.878 kr.
5 t. vistun
12.349 kr.
6 t. vistun
14.819 kr.
7 t. vistun
17.288 kr.
8 t. vistun
19.758 kr.
9 t. vistun
22.228 kr.
Hálft aukagjald, 30 mín.
1.235 kr.
Hádegisverður pr.mán
2.824 kr.
Hressing pr. mán
1.846 kr.
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti. Óbreytt út árið 2002 samkv.
ákvörðun bæjarstjórnar 7. feb. 2002. Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir
Daggjald

240 kr.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Gjaldskráin samkv. ákvörðun bæjarstjórnar 7. feb. 2002.

105 kr./ klst.
285 kr./ klst.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
á önn
515 kr.
Dans, söngur
kr/skipti
105 kr.
Kaffi
kr/kaffibolla
95 kr.
Kaffi og meðlæti
kr/skipi
260 kr.
Álagning á efni er 20-60% eftir vöruflokkum. Gjaldskráin ákvörðuð af bæjarstjórn 7. feb. 2002.

Hlíf I og II
Húsaleiga, lítil íbúð
Húsaleiga, stór íbúð
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Þátttaka í rekstri A
Þátttaka í rekstri B
Þátttaka í rekstri C
Þátttaka í rekstri D
Þátttaka í rekstri E

Hlíf I
Hlíf I
Hlíf I
Hlíf I
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II
Hlíf II

13.760 kr.
25.070 kr.
14.280 kr.
20.470 kr.
12.780 kr.
11.360 kr.
10.880 kr.
8.990 kr.
8.380 kr.

Hlíf
Leiga á sal
kr/klst, kr/skipti
Önnur húsbúnaði/húsgögnum
Þvottavél
kr/þvottapening
Matur til vistmanna
kr/málsverð

5.500 kr.
11 kr.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
145 kr.
Hádegisverður stakur
185 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 8.784 kr. Gjaldskrá ákvörðuð af bæjarstjórn 7. feb. 2002.
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Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Skólastofa, stór
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil
leiga í eina nótt
Aðstaða í eldhúsi og gisting ein nótt
Stólar pr. stk.
leiga allt að 24 klst.
Skólastofa til fundarhalda
4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Myndvarpar o.fl.
hver sólarhringur
Ljósritun pr. stk.
A4, hámark 100 stk.
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Salur í Grunnsk. Ísafj.
4 klst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver sólarhringur
Holtsskóli
hver sólarhringur
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

2.700 kr.
1.650 kr.
550 kr.
110 kr.
2.700 kr.
550 kr.
2.200 kr.
11 kr.
160 kr.
1,60 kr.
5.500 kr.
1.100 kr.
16.300 kr.
16.300 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.
Leiga í íþróttahúsi
badminton
950 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.620 kr.
Flateyri
1 völlur
2.620 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
2.000 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
3.900 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
5.240 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.330 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.620 kr.
gjald fyrir aðra útleigu
leiga hverja klst.
fyrstu átta klst.
eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
8.570 kr.
5.240 kr.
Þingeyri
5.240 kr.
3.330 kr.
Flateyri
5.240 kr.
3.330 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.290 kr.
3.330 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.
Gjaldskráin samkv. ákvörðun bæjarstjórnar 7. feb. 2002.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Dagskort
950 kr.
475 kr.
Þriggja daga kort
1.900 kr.
850 kr.
Vikukort
4.750 kr.
1.900 kr.
Vetrarkort
12.350 kr.
6.650 kr.
Göngukort
6.200 kr.
3.300 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2002.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur
Gjaldskráin samkv. ákvörðun bæjarstjórnar 7. feb. 2002.

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Stakur aðgangur
260 kr.
105 kr.
10 miðar
2.025 kr.
830 kr.
30 miðar
5.000 kr.
2.050 kr.
Árskort
19.000 kr.
9.400 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri. Eftir grunnskólaaldur greiðist fullorðingsgjald.
Gjaldskráin samkv. ákvörðun bæjarstjórnar 7. feb. 2002.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.

540 kr.
970 kr.
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Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

4.350 kr.

Bæjarskrifstofa - þjónustugjaldskrá
Gjaldskrá á sérblaði.

Áfengisveitingar

frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
27.125 kr.
Almennir dansleikir
21.700 kr.
Leiksýningar o.þ.h. Skemmtanir
16.275 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
10.850 kr.
Opnir fundir
10.850 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. Dag
10.850 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi.
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað
Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 200 kr. á hvern fullorðinn.

fullorðnir
300 kr.

börn
0 kr.
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Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

43 kr.
574 kr.
574 kr.
770 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.350 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.425 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.500 kr.
Verkamenn með verkstjóra kr/dagv.klst.með VSK
gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra kr/yfirv.klst.með VSK
gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
24 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.650 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
kr./klst.
Gjald vegna rannsóknar
kr. á sýni
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

frá 09.10.2001
5.722 kr.
4.725 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002

12.000 kr.
16.300 kr.
2.400 kr.
6.000 kr.
11.900 kr.
17.900 kr.
14.300 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

6.000 kr.
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Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
sorphreinsigjald
sorpeyðingargjald
Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 81 frá 7. janúar 2002

10.200 kr.
4.000 k r.
6.200 k r.
3.150 kr.
0 kr.
9.375 kr.
18.750 kr.
37.500 kr.
75.000 kr.
112.500 kr.
187.500 kr.
262.500 kr.
431.250 kr.
656.250 kr.
862.500 kr.
16 kr./kg.
7 kr./kg.

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.
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GJALDSKRÁR 1. mars 2002

Hafnarsvið
Ísafjarðarhöfn - þjónustugjöld
Þjónustugjöld
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
heilsárs viðlega við hafnarbryggju
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2002

714 kr.
1.429 kr.
143 kr.
3,01 kr.
3.208 kr.
1.604 kr.
456 kr.
6.463 kr.
8.995 kr.
6.463 kr.
14.211 kr.
14.211 kr.
78 kr.
852 kr.
375 kr.
37.150 kr.
18.575 kr.
18.575 kr.
9.288 kr.
40 kr.
23 kr.
87 kr.
4.810 kr.
4.810 kr.
861 kr.
1.264 kr.
2.529 kr.
450 kr.
1.349 kr.
1.349 kr.
700 kr.

Vörugjöld
1. flokkur
2. flokkur
3. flokkur
4. flokkur
5. flokkur
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 896 frá 23. nóvember 2001
25% gjald til Hafnarbótasjóðs leggst ofaná 1. - 4. flokk.

134,80 kr./tonn
259,40 kr./tonn
280,10 kr./tonn
772,10 kr./tonn
1,03% af aflaverðmæti
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Gjaldskrá 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. janúar 2003

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing
4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

10.900 kr.
13.625 kr.
16.350 kr.
19.075 kr.
21.800 kr.
24.525 kr.
1.363 kr.
2.950 kr.
1.920 kr.

Gæsluvellir
Daggjald

300 kr.

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

150 kr.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri E
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.
9.200 kr.

Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

2. ársfjórðungur

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.
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Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Skólastofa, stór
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil
leiga í eina nótt
Aðstaða í eldhúsi og gisting
ein nótt
Stólar pr. stk.
leiga allt að 24 klst.
Skólastofa til fundarhalda
4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Myndvarpar o.fl.
hver sólarhringur
Ljósritun pr. stk.
A4, hámark 100 stk.
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Salur í Grunnsk. Ísafj.
4 klst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver sólarhringur
Holtsskóli
hver sólarhringur
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

2.800 kr.
1.700 kr.
570 kr.
115 kr.
2.800 kr.
570 kr.
2.280 kr.
11 kr.
165 kr.
1,65 kr.
5.690 kr.
1.140 kr.
16.870 kr.
16.870 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Leiga í íþróttahúsi
badminton
1.050 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.850 kr.
Flateyri
1 völlur
2.850 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
2.200 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
4.250 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
5.700 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2003.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

2. ársfjórðungur

fullorðnir

börn
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Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. með VSK
kr/klst. með VSK

580 kr.
1.100 kr.
1.900 kr.
2.400 kr.

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

4.900 kr.

Áfengisveitingar

frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað

fullorðnir
350 kr.

Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 250 kr. á hvern fullorðinn.

börn
0 kr.

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp

2. ársfjórðungur

kr/rúmm. með VSK

45 kr.
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Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

Gjaldskrá 2003

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

600 kr.
600 kr.
800 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.500 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.600 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.750 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
Gjald vegna rannsóknar
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

kr./klst.
kr. á sýni

6.400 kr.
7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

6.200 kr.

Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
sorphreinsigjald
sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6

2. ársfjórðungur

10.600 kr.
4.200 k r.
6.400 k r.
3.300 kr.
0 kr.
9.750 kr.
19.500 kr.
39.000 kr.
78.000 kr.
117.000 kr.
195.000 kr.
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Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

273.000 kr.
448.500 kr.
682.500 kr.
897.000 kr.
17 kr./kg.
7 kr./kg.

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.

Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
heilsárs viðlega við hafnarbryggju
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó

2. ársfjórðungur

767 kr.
1.536 kr.
154 kr.
3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.
6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.
84 kr.
916 kr.
404 kr.
39.937 kr.
1.105 kr.
19.968 kr.
19.968 kr.
9.984 kr.
5.272 kr.
8.212 kr.
43 kr.
24 kr.
93 kr.
5.171 kr.
5.171 kr.
926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
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fyrir hverja komu í höfn
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
Kranagjald
löndun með hafnakrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
Prósenta af aflaverðmæti, samkv. gjaldskrá frá samgönguráðuneytinu.

2. ársfjórðungur

Gjaldskrá 2003

484 kr.
1.450 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
228 kr./tonn
20 aurar/kg.
x%
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Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing
4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

11.040 kr.
13.795 kr.
16.555 kr.
19.315 kr.
22.075 kr.
24.830 kr.
1.380 kr.
2.985 kr.
1.945 kr.

Gæsluvellir
Daggjald

300 kr.

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

150 kr.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri E
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.
9.200 kr.

Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

Fjárhagsáætlun 2003

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Skólastofa, stór
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil
leiga í eina nótt
Aðstaða í eldhúsi og gisting
ein nótt
Stólar pr. stk.
leiga allt að 24 klst.
Skólastofa til fundarhalda
4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Myndvarpar o.fl.
hver sólarhringur
Skjávarpi
allt að sólarhringur
Ljósritun pr. stk.
A4, hámark 100 stk.
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Salur í Grunnsk. Ísafj.
4 klst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnsk. Ísafj.
hver sólarhringur
Holtsskóli
hver sólarhringur
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

2.800 kr.
1.700 kr.
570 kr.
115 kr.
2.800 kr.
570 kr.
2.280 kr.
8.000 kr.
11 kr.
165 kr.
1,65 kr.
5.690 kr.
1.140 kr.
16.870 kr.
16.870 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Leiga í íþróttahúsi
badminton
1.050 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.850 kr.
Flateyri
1 völlur
2.850 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
2.200 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
4.250 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
5.700 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2003.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur
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Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)
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kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. með VSK
kr/klst. með VSK

580 kr.
1.100 kr.
1.900 kr.
2.400 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

4.900 kr.

Áfengisveitingar

frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað
Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 250 kr. á hvern fullorðinn.
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fullorðnir
350 kr.

börn
0 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.500 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.600 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.750 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
Gjald vegna rannsóknar
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

kr./klst.
kr. á sýni

6.400 kr.
7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

Fjárhagsáætlun 2003

kr./íbúð

6.200 kr.

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
sorphreinsigjald
sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Óbrennanlegt sorp
Förgun olíumengaðs jarðvegs

10.600 kr.
4.200 k r.
6.400 k r.
3.300 kr.
0 kr.
9.750 kr.
19.500 kr.
39.000 kr.
78.000 kr.
117.000 kr.
195.000 kr.
273.000 kr.
448.500 kr.
682.500 kr.
897.000 kr.
17 kr./kg.
7 kr./kg.
9 kr./kg.
2.500 kr./tonn

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.
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Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. apríl 2003

Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
heilsárs viðlega við hafnarbryggju
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
Kranagjald
löndun með hafnakrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
Prósenta af aflaverðmæti
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767 kr.
1.536 kr.
154 kr.
3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.
6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.
84 kr.
916 kr.
404 kr.
39.937 kr.
1.105 kr.
19.968 kr.
19.968 kr.
9.984 kr.
5.272 kr.
8.212 kr.
43 kr.
24 kr.
93 kr.
5.171 kr.
5.171 kr.
926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
484 kr.
1.450 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
228 kr./tonn
20 aurar/kg.
1,05%

Ísafjarðarbær
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Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. júlí 2003

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing
4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

11.045 kr.
13.800 kr.
16.560 kr.
19.320 kr.
22.080 kr.
24.845 kr.
1.380 kr.
2.990 kr.
1.945 kr.

Gæsluvellir
Daggjald

300 kr.

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

150 kr.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri E
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.
9.200 kr.

Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.
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Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil, gisting
leiga í eina nótt
Aðgengi að eldhúsi v. gistingar
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver klukkustund
Skólastofa til fundarhalda, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver sólarhringur
Búnaður
Myndvarpar stk.
hver sólarhringur
Skjávarpi
allt að sólarhringur
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk.
allt að sólarhringur
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
allt að sólarhringur
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk.
A4 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A4 báðu megin
Ljósritun pr. stk.
A4 glæra
Ljósritun pr. stk.
A3 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A3 báðu megin
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

12.000 kr.
8.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
500 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
500 kr.
6.000 kr.
8.000 kr.
1.000 kr.
16.000 kr.
2.000 kr.
8.000 kr.
200 kr.
300 kr.
15 kr.
25 kr.
50 kr.
20 kr.
30 kr.
200 kr.
10 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Leiga í íþróttahúsi
badminton
1.050 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.850 kr.
Flateyri
1 völlur
2.850 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur
2.200 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2 vellir
4.250 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur
5.700 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.
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Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2003.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. með VSK
kr/klst. með VSK

580 kr.
1.100 kr.
1.900 kr.
2.400 kr.

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

Áfengisveitingar
Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

4.900 kr.
frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.
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Safnahús Neðstakaupstað

fullorðnir
350 kr.

Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 250 kr. á hvern fullorðinn.

börn
0 kr.

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.500 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.600 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.750 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
Gjald vegna rannsóknar
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

kr./klst.
kr. á sýni

6.400 kr.
7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

6.200 kr.
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Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
sorphreinsigjald
sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Óbrennanlegt sorp
Förgun olíumengaðs jarðvegs

10.600 kr.
4.200 k r.
6.400 k r.
3.300 kr.
0 kr.
9.750 kr.
19.500 kr.
39.000 kr.
78.000 kr.
117.000 kr.
195.000 kr.
273.000 kr.
448.500 kr.
682.500 kr.
897.000 kr.
17 kr./kg.
7 kr./kg.
9 kr./kg.
2.500 kr./tonn

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.

Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
heilsárs viðlega við hafnarbryggju
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju

767 kr.
1.536 kr.
154 kr.
3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.
6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.
84 kr.
916 kr.
404 kr.
39.937 kr.
1.105 kr.
19.968 kr.
19.968 kr.
9.984 kr.
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mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
Kranagjald
löndun með hafnakrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
Prósenta af aflaverðmæti
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5.272 kr.
8.212 kr.
43 kr.
24 kr.
93 kr.
5.171 kr.
5.171 kr.
926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
484 kr.
1.450 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
228 kr./tonn
20 aurar/kg.
1,05%
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afrúnun
4
-1
-2
-2
-2
2
-1
2
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grunnverð
10.900 kr. 226,8 stig ný vísitala
13.625 kr. 223,9 stig grunnvísitala
16.350 kr.
19.075 kr.
21.800 kr.
24.525 kr.
1.363 kr.
2.950 kr.
1.920 kr.
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Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. október 2003

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing
4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð fyrir hádegi
Hressing pr. mánuð eftit hádegi
Fullt fæði á mánuði
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

11.095 kr.
13.870 kr.
16.640 kr.
19.420 kr.
22.190 kr.
24.965 kr.
1.390 kr.
3.000 kr.
1.950 kr.
1.950 kr.
6.900 kr.

Gæsluvellir
Daggjald

300 kr.

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

150 kr.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri E
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.
9.200 kr.
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Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.

Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án VSK
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil, gisting
leiga í eina nótt
Aðgengi að eldhúsi v. gistingar
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver klukkustund
Skólastofa til fundarhalda, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver sólarhringur
Búnaður
Myndvarpar stk.
hver sólarhringur
Skjávarpi
allt að sólarhringur
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk.
allt að sólarhringur
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
allt að sólarhringur
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk.
A4 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A4 báðu megin
Ljósritun pr. stk.
A4 glæra
Ljósritun pr. stk.
A3 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A3 báðu megin
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

12.000 kr.
8.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
500 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
500 kr.
6.000 kr.
8.000 kr.
1.000 kr.
16.000 kr.
2.000 kr.
8.000 kr.
200 kr.
300 kr.
15 kr.
25 kr.
50 kr.
20 kr.
30 kr.
200 kr.
10 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Leiga í íþróttahúsi
Þingeyri
Flateyri
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Torfnes

badminton
1 völlur
1 völlur
1/3 salur
2 vellir
heill salur

1.050 kr.
2.850 kr.
2.850 kr.
2.200 kr.
4.250 kr.
5.700 kr.
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Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta klst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2003.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna
Tímavinna
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. með VSK
kr/klst. með VSK

580 kr.
1.100 kr.
1.900 kr.
2.400 kr.

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

Áfengisveitingar
Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

4.900 kr.
frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.
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Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað

fullorðnir
350 kr.

Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 250 kr. á hvern fullorðinn.

börn
0 kr.

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK
kr/rúmm. með VSK

45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með VSK
4.500 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með VSK
5.600 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með VSK
6.750 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með VSK gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald

kr./klst.

6.400 kr.
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Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.
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kr. á sýni

7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

6.200 kr.

Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
sorphreinsigjald
sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Óbrennanlegt sorp
Förgun olíumengaðs jarðvegs

10.600 kr.
4.200 k r.
6.400 k r.
3.300 kr.
0 kr.
9.750 kr.
19.500 kr.
39.000 kr.
78.000 kr.
117.000 kr.
195.000 kr.
273.000 kr.
448.500 kr.
682.500 kr.
897.000 kr.
17 kr./kg.
7 kr./kg.
9 kr./kg.
2.500 kr./tonn

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.

Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum

767 kr.
1.536 kr.
154 kr.
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Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. utan innri hafnar
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
heilsárs viðlega við hafnarbryggju
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
heilsárs viðlega við eigin bryggju
hálfsárs viðlega við hafnarbryggju
hálfsárs viðlega við eigin bryggju
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
Kranagjald
löndun með hafnakrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
Prósenta af aflaverðmæti

Gjaldskrár 2003

3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.
6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.
84 kr.
916 kr.
404 kr.
39.937 kr.
1.105 kr.
19.968 kr.
19.968 kr.
9.984 kr.
5.272 kr.
8.212 kr.
43 kr.
24 kr.
93 kr.
5.171 kr.
5.171 kr.
926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
484 kr.
1.450 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
228 kr./tonn
20 aurar/kg.
1,05%

Þ.S. 15.10.2019

Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2003

afrúnun grunnverð
10.900 kr. 227,9 stig ný vísitala
2 13.625 kr. 223,9 stig grunnvísitala
-2 16.350 kr.
4 19.075 kr.
1 21.800 kr.
2 24.525 kr.
3 1.363 kr.
-3 2.950 kr.
-4 1.920 kr.
-4 1.920 kr.
-11 6.790 kr.
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Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing

01-10-03
11.095 kr.
13.870 kr.
16.640 kr.
19.420 kr.
22.190 kr.
24.965 kr.
1.390 kr.
3.000 kr.
1.950 kr.

01-01-04
11.200 kr.
14.000 kr.
16.800 kr.
19.600 kr.
22.400 kr.
25.200 kr.
1.400 kr.
3.030 kr.
2.000 kr.

300 kr.

310 kr.

150 kr.

155 kr.

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

160 kr./klst.
440 kr./klst.
1.030 kr.

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

720 kr.
125 kr.
100 kr.
270 kr.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.

18.800 kr.
34.250 kr.
16.500 kr.
23.650 kr.
14.800 kr.
13.150 kr.
12.600 kr.
10.400 kr.

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.

5.900 kr.
12 kr.
455 kr.

Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

165 kr.
210 kr.

4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir
Daggjald

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

Dægradvöl heildagsskóli

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án vsk
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.
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Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil, gisting
leiga í eina nótt
Aðgengi að eldhúsi v. gistingar
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver klukkustund
Skólastofa til fundarhalda, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver sólarhringur
Búnaður
Myndvarpar stk.
hver sólarhringur
Skjávarpi
allt að sólarhringur
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk.
allt að sólarhringur
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
allt að sólarhringur
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk.
A4 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A4 báðu megin
Ljósritun pr. stk.
A4 glæra
Ljósritun pr. stk.
A3 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A3 báðu megin
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

12.000 kr.
8.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
500 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
500 kr.
6.000 kr.
8.000 kr.
1.000 kr.
16.000 kr.

12.400 kr.
8.250 kr.
4.150 kr.
5.150 kr.
520 kr.
2.100 kr.
4.150 kr.
520 kr.
6.200 kr.
8.250 kr.
1.050 kr.
16.500 kr.

2.000 kr.
8.000 kr.
200 kr.
300 kr.

2.100 kr.
8.250 kr.
210 kr.
310 kr.

15 kr.
25 kr.
50 kr.
20 kr.
30 kr.
200 kr.
10 kr.

15 kr.
25 kr.
55 kr.
20 kr.
30 kr.
210 kr.
10 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Ísafjörður, Torfnes
badminton
1.050 kr.
1.080 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur (1 völlur)
2.200 kr.
2.300 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2/3 salur (2 vellir)
4.250 kr.
4.400 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur (3 vellir)
5.700 kr.
5.900 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
3.700 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
1.850 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.850 kr.
2.950 kr.
Flateyri
1 völlur
2.850 kr.
2.950 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta k lst. fyrstu 8 k lst. eftir 8 k lst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
9.600 kr.
5.900 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
5.900 kr.
3.700 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
5.900 kr.
3.700 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
4.850 kr.
3.700 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
fullorðnir
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
1.135 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
2.100 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
5.500 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
13.800 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
6.900 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2004.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur

börn
515 kr.
1.030 kr.
2.165 kr.
7.420 kr.
3.700 kr.
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Íþróttasvæði Torfnesi
afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klst.:
Torfnesvöllur

2.800 kr.

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
fullorðnir
Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
290 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
2.270 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
5.560 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
21.115 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

börn
125 kr.
930 kr.
2.270 kr.
10.300 kr.

Vinnuskóli
Tímavinna - án vsk
Tímavinna - án vsk
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. án vsk
kr/klst. án vsk

580 kr.
1.100 kr.
1.904 kr.
2.400 kr.

600 kr.
1.150 kr.
2.000 kr.
2.500 kr.
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Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

4.900 kr.

Áfengisveitingar

5.100 kr.

frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
29.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
23.200 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
17.500 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
11.600 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
11.600 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
25.150 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað
Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 300 kr. á hvern fullorðinn.

fullorðnir
350 kr.

börn
0 kr.

fullorðnir
400 kr.

börn
0 kr.
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Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk

45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

50 kr.
620 kr.
620 kr.
830 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með vsk
4.500 kr.
4.700 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með vsk
5.600 kr.
5.800 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með vsk
6.750 kr.
7.000 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með vsk
gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með vsk
gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
1.800 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
Gjald vegna rannsóknar
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

kr./klst.
kr. á sýni

6.400 kr.
7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

13.000 kr.
17.500 kr.
2.600 kr.
6.400 kr.
12.800 kr.
19.200 kr.
15.300 kr.

6.200 kr.

6.400 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.
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Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
þar af sorphreinsigjald
þar af sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Óbrennanlegt sorp
Förgun olíumengaðs jarðvegs

10.600 kr.
11.000 kr.
4.200 k r.
4.400 k r.
6.400 k r.
6.600 k r.
3.300 kr.
3.500 kr.
0 kr.
0 kr.
9.750 kr.
10.000 kr.
19.500 kr.
20.000 kr.
39.000 kr.
40.000 kr.
78.000 kr.
80.000 kr.
117.000 kr.
120.000 kr.
195.000 kr.
200.000 kr.
273.000 kr.
280.000 kr.
448.500 kr.
460.000 kr.
682.500 kr.
700.000 kr.
897.000 kr.
920.000 kr.
17 kr./kg.
17 kr./kg.
7 kr./kg.
7 kr./kg.
9 kr./kg.
9 kr./kg.
2.500 kr./tonn 2.575 kr./tonn
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Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld - án virðisaukaskatts
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald, koma og brottför
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. ytri höfn
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir, fast pláss
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn, fast pláss
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir, laust pláss
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn, laust pláss
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann í yfirvinnu
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Rafmagn
rafmagnsmælar, tryggingagjald
tengigjald í dagvinnu
tengigjald í yfirvinnu
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
leiga á hjólaskóflu, kr. á klst.
leiga á flotgirðingu, kr. á klst.
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
yfirvinna í viktun, kr. á klst.
Kranagjald
löndun með hafnarkrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
prósenta af aflaverðmæti

767 kr.
1.536 kr.
154 kr.

790 kr.
1.585 kr.
160 kr.

3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.

3,33 kr.
3.555 kr.
1.780 kr.
505 kr.

6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.

7.160 kr.
9.960 kr.
7.160 kr.
15.735 kr.
15.735 kr.

84 kr.
916 kr.
404 kr.

86 kr.
945 kr.
420 kr.

1.105 kr.
5.272 kr.
8.212 kr.
4.150 kr.
6.363 kr.

1.140 kr.
5.430 kr.
8.460 kr.
4.275 kr.
6.555 kr.

43 kr.
24 kr.
93 kr.

45 kr.
25 kr.
96 kr.

5.171 kr.
5.171 kr.
7.950 kr.

5.330 kr.
5.330 kr.
8.200 kr.

926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
484 kr.

955 kr.
1.400 kr.
2.800 kr.
500 kr.

31.060 kr.
1.295 kr.
3.895 kr.

32.000 kr.
1.340 kr.
4.020 kr.

1.450 kr.
4.800 kr.
4.800 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
1.867 kr.

1.495 kr.
4.950 kr.
4.950 kr.
1.495 kr.
1.530 kr.
1.925 kr.

228 kr./tonn

235 kr./tonn

20 aurar/kg.

21 aurar/kg.

1,05%

1,28%
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Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing

01-01-04
11.200 kr.
14.000 kr.
16.800 kr.
19.600 kr.
22.400 kr.
25.200 kr.
1.400 kr.
3.030 kr.
2.000 kr.

01-04-04
11.230 kr.
14.040 kr.
16.850 kr.
19.650 kr.
22.460 kr.
25.270 kr.
1.405 kr.
3.040 kr.
1.980 kr.

300 kr.

310 kr.

150 kr.

75 kr.

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

160 kr./klst.
440 kr./klst.
1.030 kr.

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

720 kr.
125 kr.
100 kr.
270 kr.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.

18.800 kr.
34.250 kr.
16.500 kr.
23.650 kr.
14.800 kr.
13.150 kr.
12.600 kr.
10.400 kr.

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.

5.900 kr.
12 kr.
455 kr.

Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

165 kr.
210 kr.

4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir
Daggjald

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

Dægradvöl heildagsskóli

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án vsk
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.
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Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil, gisting
leiga í eina nótt
Aðgengi að eldhúsi v. gistingar
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver klukkustund
Skólastofa til fundarhalda, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver sólarhringur
Búnaður
Myndvarpar stk.
hver sólarhringur
Skjávarpi
allt að sólarhringur
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk.
allt að sólarhringur
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
allt að sólarhringur
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk.
A4 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A4 báðu megin
Ljósritun pr. stk.
A4 glæra
Ljósritun pr. stk.
A3 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A3 báðu megin
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

12.000 kr.
8.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
500 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
500 kr.
6.000 kr.
8.000 kr.
1.000 kr.
16.000 kr.

12.400 kr.
8.250 kr.
4.150 kr.
5.150 kr.
520 kr.
2.100 kr.
4.150 kr.
520 kr.
6.200 kr.
8.250 kr.
1.050 kr.
16.500 kr.

2.000 kr.
8.000 kr.
200 kr.
300 kr.

2.100 kr.
8.250 kr.
210 kr.
310 kr.

15 kr.
25 kr.
50 kr.
20 kr.
30 kr.
200 kr.
10 kr.

15 kr.
25 kr.
55 kr.
20 kr.
30 kr.
210 kr.
10 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Ísafjörður, Torfnes
badminton
1.050 kr.
1.080 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur (1 völlur)
2.200 kr.
2.300 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2/3 salur (2 vellir)
4.250 kr.
4.400 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur (3 vellir)
5.700 kr.
5.900 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
3.700 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
1.850 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.850 kr.
2.950 kr.
Flateyri
1 völlur
2.850 kr.
2.950 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta k lst. fyrstu 8 k lst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
9.600 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
5.900 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
5.900 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
4.850 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
fullorðnir
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
1.135 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
2.100 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
5.500 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
13.800 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
6.900 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2004.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur

Íþróttasvæði Torfnesi
afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klst.:
Torfnesvöllur
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Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
fullorðnir
Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
290 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
2.270 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
5.560 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
21.115 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna - án vsk
Tímavinna - án vsk
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. án vsk
kr/klst. án vsk

580 kr.
1.100 kr.
1.904 kr.
2.400 kr.

600 kr.
1.150 kr.
2.000 kr.
2.500 kr.

4.900 kr.

5.100 kr.

Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

Áfengisveitingar

frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
29.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
23.200 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
17.500 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
11.600 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
11.600 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
25.150 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað

fullorðnir
350 kr.

Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 300 kr. á hvern fullorðinn.

börn
0 kr.

fullorðnir
400 kr.

45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

50 kr.
620 kr.
620 kr.
830 kr.

Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
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Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með vsk
4.500 kr.
4.700 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með vsk
5.600 kr.
5.800 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með vsk
6.750 kr.
7.000 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með vsk
gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með vsk
gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
1.800 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
Gjald vegna rannsóknar
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

kr./klst.
kr. á sýni

6.400 kr.
7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

13.000 kr.
17.500 kr.
2.600 kr.
6.400 kr.
12.800 kr.
19.200 kr.
15.300 kr.

6.200 kr.

6.400 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.

Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
þar af sorphreinsigjald
þar af sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
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10.600 kr.
4.200 k r.
6.400 k r.
3.300 kr.
0 kr.
9.750 kr.
19.500 kr.
39.000 kr.
78.000 kr.
117.000 kr.
195.000 kr.
273.000 kr.
448.500 kr.
682.500 kr.
897.000 kr.

11.000 kr.
4.400 k r.
6.600 k r.
3.500 kr.
0 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
40.000 kr.
80.000 kr.
120.000 kr.
200.000 kr.
280.000 kr.
460.000 kr.
700.000 kr.
920.000 kr.
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Flokkur 11
Förgun brotajárns
Óbrennanlegt sorp
Förgun olíumengaðs jarðvegs

17 kr./kg.
17 kr./kg.
7 kr./kg.
7 kr./kg.
9 kr./kg.
9 kr./kg.
2.500 kr./tonn 2.575 kr./tonn

Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld - án virðisaukaskatts
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald, koma og brottför
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. ytri höfn
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir, fast pláss
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn, fast pláss
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir, laust pláss
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn, laust pláss
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann í yfirvinnu
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Rafmagn
rafmagnsmælar, tryggingagjald
tengigjald í dagvinnu
tengigjald í yfirvinnu
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
leiga á hjólaskóflu, kr. á klst.
leiga á flotgirðingu, kr. á klst.
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
yfirvinna í viktun, kr. á klst.
Kranagjald
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767 kr.
1.536 kr.
154 kr.

790 kr.
1.585 kr.
160 kr.

3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.

3,33 kr.
3.555 kr.
1.780 kr.
505 kr.

6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.

7.160 kr.
9.960 kr.
7.160 kr.
15.735 kr.
15.735 kr.

84 kr.
916 kr.
404 kr.

86 kr.
945 kr.
420 kr.

1.105 kr.
5.272 kr.
8.212 kr.
4.150 kr.
6.363 kr.

1.140 kr.
5.430 kr.
8.460 kr.
4.275 kr.
6.555 kr.

43 kr.
24 kr.
93 kr.

45 kr.
25 kr.
96 kr.

5.171 kr.
5.171 kr.
7.950 kr.

5.330 kr.
5.330 kr.
8.200 kr.

926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
484 kr.

955 kr.
1.400 kr.
2.800 kr.
500 kr.

31.060 kr.
1.295 kr.
3.895 kr.

32.000 kr.
1.340 kr.
4.020 kr.

1.450 kr.
4.800 kr.
4.800 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
1.867 kr.

1.495 kr.
4.950 kr.
4.950 kr.
1.495 kr.
1.530 kr.
1.925 kr.
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löndun með hafnarkrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
prósenta af aflaverðmæti
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228 kr./tonn

235 kr./tonn

20 aurar/kg.

21 aurar/kg.

1,05%

1,28%
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HækkunII gjaldskrár:
Hækkun gjaldskrár:

5,00%
3,00% 1-jan.-04

afrúnun
-1
1
3
-4
-2

grunnverð
10.900 kr. 230,7 stig ný vísitala
13.625 kr. 223,9 stig grunnvísitala
16.350 kr.
19.075 kr. 229,3 stig
des.-03
21.800 kr.
24.525 kr.
1 1.363 kr.
2.950 kr.
2 1.920 kr.

1
-2

2

-1
1
2
2

5
20
15
25
-5
25
5

30
2

4
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40
10
30
5
40
30
5
20
10
20
20
40
10
4
1
-1
3
-1
-1
4

-2
34
22
29
-8
-4
14
14
eftir 8 k lst.
5.900 kr.
3.700 kr.
3.700 kr.
3.700 kr.

21
29
29
9

29 kr.
-8 kr.
-8 kr.
-8 kr.

börn
515 kr.
1.030 kr.
2.165 kr.
7.420 kr.
3.700 kr.

2
41
41
-2
-1

0 kr.
0 kr.
2 kr.
4 kr.
-8 kr.
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börn
125 kr.
930 kr.
2.270 kr.
10.300 kr.

2
4
-2

2 kr.
3 kr.
4 kr.

2
17
39
29

53

160
26
93
64
64
18

börn
0 kr.

4
2
2
6
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65
32
48

49

125
-9
25
14
80
43
57

14

82
74
8
101
-43
-85
-170
-340
-510
-850
-1190
-1955
-2975
-3910
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-1

3
1

3
4
3
1
3

2
4
2
2
1
1

4
4
11
1
2
8
6
8
2
6
6
2
2
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Ísafjarðarbær

Gjaldskrár 2004

Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar - gildir frá 1. júlí 2004.

Félags- og fræðslusvið
Dagvistargjöld og hressing

01-01-04
11.200 kr.
14.000 kr.
16.800 kr.
19.600 kr.
22.400 kr.
25.200 kr.
1.400 kr.
3.030 kr.
2.000 kr.

01-07-04
11.475 kr.
14.345 kr.
17.210 kr.
20.080 kr.
22.950 kr.
25.820 kr.
1.435 kr.
3.105 kr.
2.020 kr.

300 kr.

310 kr.

150 kr.

75 kr.

155 kr./klst.
425 kr./klst.
1.000 kr.

160 kr./klst.
440 kr./klst.
1.030 kr.

700 kr.
120 kr.
95 kr.
260 kr.

720 kr.
125 kr.
100 kr.
270 kr.

17.900 kr.
32.600 kr.
15.700 kr.
22.500 kr.
14.100 kr.
12.500 kr.
12.000 kr.
9.900 kr.

18.800 kr.
34.250 kr.
16.500 kr.
23.650 kr.
14.800 kr.
13.150 kr.
12.600 kr.
10.400 kr.

5.700 kr.
12 kr.
440 kr.

5.900 kr.
12 kr.
455 kr.

Tímagjald
160 kr.
Hádegisverður stakur
200 kr.
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 10.500 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

165 kr.
210 kr.

4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Hálft aukagjald, 30 mín.
Hádegisverður pr. mánuð
Hressing pr. mánuð
Gjaldskráin er tengd vísitölu neyslu og breytist á 3ja mánaðar fresti.
Systkinaafsláttur: 25% fyrir annað barn, 50% fyrir þriðja barn.

Gæsluvellir
Daggjald

Akstursþjónusta fatlaðra
Einstakt fargjald
Gjaldskráin er tengd strætisvagnagjaldi fatlaðra og öryrkja.

Félagsleg heimaþjónusta
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með óskerta tekjutryggingu
Ellilífeyrisþegar, öryrkjar með skerta tekjutryggingu
Lágmarksgjald á mánuði

Félagsstarf aldraðra
Innritunargjald
Dans, söngur
Kaffi
Kaffi og meðlæti
Álagning á efni er 75%.

á önn
kr/skipti
kr/kaffibolla
kr/skipi

Hlíf I og II íbúðir aldraðra
Húsaleiga, lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Húsaleiga, stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri lítil íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri stór íbúð
Hlíf I, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri A
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri B
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri C
Hlíf II, kr./mánuði
Þátttaka í rekstri D
Hlíf II, kr./mánuði
Til frádráttar húsaleigu koma húsaleigubætur.

Hlíf íbúðir aldraðra - þjónusturými
Leiga á sal
Þvottavél
Matur til vistmanna

kr/klst, kr/skipti
kr/þvottapening
kr/málsverð

Dægradvöl heildagsskóli

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án vsk
kr./klst.
samningsverð
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.
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Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
leiga í eina nótt
Skólastofa, lítil, gisting
leiga í eina nótt
Aðgengi að eldhúsi v. gistingar
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver sólarhringur
Aðgengi að eldhúsi frá sal
hver klukkustund
Skólastofa til fundarhalda, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Skólastofa til fundarhalda
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, dagur
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, kvöld
hvert skipti allt að 4 klst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver viðbótarklst.
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
hver sólarhringur
Búnaður
Myndvarpar stk.
hver sólarhringur
Skjávarpi
allt að sólarhringur
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk.
allt að sólarhringur
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
allt að sólarhringur
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk.
A4 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A4 báðu megin
Ljósritun pr. stk.
A4 glæra
Ljósritun pr. stk.
A3 öðru megin
Ljósritun pr. stk.
A3 báðu megin
Fjölritun pr. stk.
hver stensill
Fjölritun pr. stk.
hver síða án pappírs
Annar búnaður samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

12.000 kr.
8.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
500 kr.
2.000 kr.
4.000 kr.
500 kr.
6.000 kr.
8.000 kr.
1.000 kr.
16.000 kr.

12.400 kr.
8.250 kr.
4.150 kr.
5.150 kr.
520 kr.
2.100 kr.
4.150 kr.
520 kr.
6.200 kr.
8.250 kr.
1.050 kr.
16.500 kr.

2.000 kr.
8.000 kr.
200 kr.
300 kr.

2.100 kr.
8.250 kr.
210 kr.
310 kr.

15 kr.
25 kr.
50 kr.
20 kr.
30 kr.
200 kr.
10 kr.

15 kr.
25 kr.
55 kr.
20 kr.
30 kr.
210 kr.
10 kr.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Ísafjörður, Torfnes
badminton
1.050 kr.
1.080 kr.
Ísafjörður, Torfnes
1/3 salur (1 völlur)
2.200 kr.
2.300 kr.
Ísafjörður, Torfnes
2/3 salur (2 vellir)
4.250 kr.
4.400 kr.
Ísafjörður, Torfnes
heill salur (3 vellir)
5.700 kr.
5.900 kr.
Ísafjörður, Torfnes
óhefðbundinn tími
3.600 kr.
3.700 kr.
Ísafjörður, Austurvegur
heill salur
1.800 kr.
1.850 kr.
Þingeyri
1 völlur
2.850 kr.
2.950 kr.
Flateyri
1 völlur
2.850 kr.
2.950 kr.
gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
fyrstu átta k lst. eftir átta k lst. fyrstu 8 k lst.
Ísafjörður, Torfnes
9.300 kr.
5.700 kr.
9.600 kr.
Þingeyri
5.700 kr.
3.600 kr.
5.900 kr.
Flateyri
5.700 kr.
3.600 kr.
5.900 kr.
Suðureyri, félagsheimili
4.700 kr.
3.600 kr.
4.850 kr.
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
fullorðnir
Dagskort
1.100 kr.
500 kr.
1.135 kr.
Þriggja daga kort
2.000 kr.
1.000 kr.
2.100 kr.
Vikukort
5.300 kr.
2.100 kr.
5.500 kr.
Vetrarkort
13.400 kr.
7.200 kr.
13.800 kr.
Göngukort
6.700 kr.
3.600 kr.
6.900 kr.
Barnakort gilda fyrir 5-15 ára og fullorðinskort fyrir 16 ára og eldri. Gildir 01.01-15.05.2004.
Hópar: 20-30 kort 20% afsláttur, 30-40 kort 30% afsláttur, 40 kort og meira 40% afsláttur
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Íþróttasvæði Torfnesi
afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klst.:
Torfnesvöllur

2.800 kr.

Sundlaugar Ísafjarðarbæjar

fullorðnir
börn
fullorðnir
Stakur aðgangur
280 kr.
120 kr.
290 kr.
10 miðar
2.200 kr.
900 kr.
2.270 kr.
30 miðar
5.400 kr.
2.200 kr.
5.560 kr.
Árskort
20.500 kr.
10.000 kr.
21.115 kr.
Verð fyrir börn gildir fyrir aldurinn 5-15 ára, frítt fyrir yngri börn. Eftir grunnskólaaldur greiðist
fullorðingsgjald. Aldraðir með lögheimili í Ísafjarðarbæ, frítt gegn framvísun korts.

Vinnuskóli
Tímavinna - án vsk
Tímavinna - án vsk
Sláttur
Umhirða á garði (hreinsun)

kr/dagvinna á klst.
kr/yfirvinna á klst.
kr/klst. án vsk
kr/klst. án vsk

580 kr.
1.100 kr.
1.904 kr.
2.400 kr.

600 kr.
1.150 kr.
2.000 kr.
2.500 kr.
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Stjórnsýslusvið
Dagskrá bæjarstjórnar
Ársáskrift

4.900 kr.

Áfengisveitingar

5.100 kr.

frá 17.03.99
20.000 kr.
30.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
5.000 kr.

Leyfi til sex mánaða eða skemur
Leyfi í sjö til tólf mánuði
Leyfi til lengri tíma en árs og til og með tveggja ára
Leyfi til lengri tíma en tveggja ára
Skammtímaleyfi sbr. 17. gr.
Áfengislög nr. 75/1998 sbr. lög nr. 8/1999.

Bæjarbókasafn, Héraðsskjalasafn
Gjaldskrá á sérblaði.

Félagsheimili
Stórdansleikir (skemmtun eða borðhald f. dansleik)
28.000 kr.
29.000 kr.
Almennir dansleikir
22.500 kr.
23.200 kr.
Leiksýningar o.þ.h. skemmtanir
16.900 kr.
17.500 kr.
Aðrar skemmtanir svo sem tónleikar
11.200 kr.
11.600 kr.
Opnir fundir
11.200 kr.
11.600 kr.
Vörusýningar og farandssölur verð pr. dag
24.400 kr.
25.150 kr.
Þrif á húsnæði er ekki innifalið. Leigutaki tekur við húsinu hreinu og skilar því aftur í sama ástandi
Enginn vinna starfsmanna er innifalin í ofangreindum verður. Fulltrúi leigusala verður til staðar
til eftirlits meðan á útleigu stendur gerist þess þörf.
Leigutaki sér um sölu veitinga en aðgangur að eldhúsi og búnaði er innifalinn í gjaldskrá.
Tjón á húsnæði eða lausamunum á meðan á leigu stendur er á ábyrgð leigutaka.

Safnahús Neðstakaupstað
Aðgangseyrir
Hópur 10 eða fleiri 300 kr. á hvern fullorðinn.

fullorðnir
350 kr.

börn
0 kr.

fullorðnir
400 kr.
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Umhverfissvið
Áhaldahús og Vélamiðstöð
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Malarnám
Ósprengd klöpp
Sprengdur og flokkaður kjarni
Sprengt og flokkað grjót 100-1000 kg.
Sprengt og flokkað grjót 1000-10000 kg.

kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk
kr/rúmm. með vsk

45 kr.
600 kr.
600 kr.
800 kr.

50 kr.
620 kr.
620 kr.
830 kr.

Slökkvilið
Gjaldskrá á sérblaði.

Vatnsveita Ísafjarðar
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Garðyrkjudeild
Sláttur
kr/skipti með vsk
4.500 kr.
4.700 kr.
Umhirða á garði
kr/skipti með vsk
5.600 kr.
5.800 kr.
Sláttur og umhirða
kr/skipti með vsk
6.750 kr.
7.000 kr.
Verkamenn með verkstjóra
kr/dagv.klst.með vsk
gjaldskrá áhaldahúss
Verkamenn með verkstjóra
kr/yfirv.klst.með vsk
gjaldskrá áhaldahúss
Garðaleiga pr. fm
25 kr.
25 kr.
Garðaleiga lágmarksgjald
1.700 kr.
1.800 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur 30% afslátt frá gjaldskrá fyrir slátt og umhirðu.
Útseldur taxti verkamanna tekur breytingum samkvæmt gjaldskrá áhaldahúss.

Gatnagerðargjöld
Gjaldskrá á sérblaði, breytist með breytingu á vísitölu.

Heilbrigðiseftirlit
Eftirlitsgjald
Gjald vegna rannsóknar
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum.

kr./klst.
kr. á sýni

6.400 kr.
7.500 kr.

Hundaleyfi
Hundaleyfisgjald, fyrsta leyfi
Hundaleyfisgjald, eftir útrunninn frest
Hundaleyfisgjald, bráðabirgðaleyfi
Handsömunargjald
1. skipti
Handsömunargjald
2. skipti
Handsömunargjald
3. skipti
Handsömunargjald
hundur án leyfis
Gjaldskrá birt í Stjórnartíðindum, nr. 101 frá 3. janúar 2002.

12.500 kr.
17.000 kr.
2.500 kr.
6.200 kr.
12.350 kr.
18.600 kr.
14.800 kr.

13.000 kr.
17.500 kr.
2.600 kr.
6.400 kr.
12.800 kr.
19.200 kr.
15.300 kr.

6.200 kr.

6.400 kr.

Byggingafulltrúi
Úttektargjald húsnæðis

kr./íbúð

Búfjáreftirlitsmaður
Leyfisgjald v. framkvæmd forðagæslu og búfjáreftirlits annarra en vegna lögbýla.
Lög nr. 46/1991 um búfjárhald og forðagæslu.
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Sorpgjöld
A. Íbúðir, íbúðahúsnæði

kr./íbúð
þar af sorphreinsigjald
þar af sorpeyðingargjald

Sumarbústaðir, íbúðir með takmarkaða íveru
B. Lögaðilar
Flokkur 0
Flokkur 1
Flokkur 2
Flokkur 3
Flokkur 4
Flokkur 5
Flokkur 6
Flokkur 7
Flokkur 8
Flokkur 9
Flokkur 10
Flokkur 11
Förgun brotajárns
Óbrennanlegt sorp
Förgun olíumengaðs jarðvegs

10.600 kr.
11.000 kr.
4.200 k r.
4.400 k r.
6.400 k r.
6.600 k r.
3.300 kr.
3.500 kr.
0 kr.
0 kr.
9.750 kr.
10.000 kr.
19.500 kr.
20.000 kr.
39.000 kr.
40.000 kr.
78.000 kr.
80.000 kr.
117.000 kr.
120.000 kr.
195.000 kr.
200.000 kr.
273.000 kr.
280.000 kr.
448.500 kr.
460.000 kr.
682.500 kr.
700.000 kr.
897.000 kr.
920.000 kr.
17 kr./kg.
17 kr./kg.
7 kr./kg.
7 kr./kg.
9 kr./kg.
9 kr./kg.
2.500 kr./tonn 2.575 kr./tonn
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Ísafjarðarhafnir
Þjónustugjöld - án virðisaukaskatts
Vatnsgjald
bátar undir 15 brtl. að stærð
bátar undir 15>30 brtl. að stærð
skip yfir 30 brtl. að stærð, hvert tonn vatns
5 tonna afgreiðslugjald fyrir báta undir 15 tonnum
Hafnsögugjald
hafnsögugjald
fast gjald, koma og brottför
leiðsögn til og frá höfn
skip sem notar hafnsögumann, hafnsögusjóður
Bátsleiga
fyrir hverja byrjaða klst. á innri höfn
fyrir hverja byrjaða klst. ytri höfn
fyrir ferð með hafnsögumann, hver ferð
fyrir hverja byrjaða klst. utan ytri hafnar
fyrir björgun, slef eða aðstoð við skip og báta, pr. klst.
Vigtargjöld
almenn vigtun
vigtun ökutækja og vagna
lágmarksgjald
Viðlegugjöld
daggjald, viðlega við hafnarbryggju, bátar undir 20 tonn
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir, fast pláss
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn, fast pláss
mán.gjald, fast legugjald 20 tonn og undir, laust pláss
mán.gjald, fast legugjald yfir 20 tonn, laust pláss
Leiga á gámavöllum
á svæði A, m2 pr. mán
á svæði B, m2 pr. mán
án skips, m2 pr. mán
Festagjald
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við komu pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann
endagjald fyrir hverja afgreiðslu við brottför pr. mann í yfirvinnu
Sorpeyðingargjöld
bátar að 20 tonn, pr mán. á sjó
bátar 21-30 tonn, pr. mán á sjó
bátar yfir 30 tonn, pr. mán á sjó
fyrir hverja komu í höfn
Rafmagn
rafmagnsmælar, tryggingagjald
tengigjald í dagvinnu
tengigjald í yfirvinnu
Önnur gjöld
leiga á kranalyklum
leiga á hjólaskóflu, kr. á klst.
leiga á flotgirðingu, kr. á klst.
mótttaka á sorpi, ein ferð í Funa
uppsátursgjald pr. mán.
yfirvinna í viktun, kr. á klst.
Kranagjald
löndun með hafnarkrana
Skráningargjald
hvert selt kg.
Aflagjald
prósenta af aflaverðmæti

767 kr.
1.536 kr.
154 kr.

790 kr.
1.585 kr.
160 kr.

3,23 kr.
3.449 kr.
1.724 kr.
490 kr.

3,33 kr.
3.555 kr.
1.780 kr.
505 kr.

6.948 kr.
9.669 kr.
6.948 kr.
15.277 kr.
15.277 kr.

7.160 kr.
9.960 kr.
7.160 kr.
15.735 kr.
15.735 kr.

84 kr.
916 kr.
404 kr.

86 kr.
945 kr.
420 kr.

1.105 kr.
5.272 kr.
8.212 kr.
4.150 kr.
6.363 kr.

1.140 kr.
5.430 kr.
8.460 kr.
4.275 kr.
6.555 kr.

43 kr.
24 kr.
93 kr.

45 kr.
25 kr.
96 kr.

5.171 kr.
5.171 kr.
7.950 kr.

5.330 kr.
5.330 kr.
8.200 kr.

926 kr.
1.359 kr.
2.719 kr.
484 kr.

955 kr.
1.400 kr.
2.800 kr.
500 kr.

31.060 kr.
1.295 kr.
3.895 kr.

32.000 kr.
1.340 kr.
4.020 kr.

1.450 kr.
4.800 kr.
4.800 kr.
1.450 kr.
1.485 kr.
1.867 kr.

1.495 kr.
4.950 kr.
4.950 kr.
1.495 kr.
1.530 kr.
1.925 kr.

228 kr./tonn

235 kr./tonn

20 aurar/kg.

21 aurar/kg.

1,05%

1,28%
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Skóla- og tómstundasvið
Dagvistargjöld og hressing
4 tíma vistun
5 tíma vistun
6 tíma vistun
7 tíma vistun
8 tíma vistun
9 tíma vistun
Álag vegna seinkunar, ítrekað
Hádegisverður pr. mánuð
Morgunhressing pr. mánuð
Síðdegishressing pr. mánuð
Forgangsgjaldskrá. Afsláttur er 35% frá vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi.
Systkinaafsláttur er 30% með öðru barni og frítt fyrir þriðja barn af vistunargjaldi og hálfu aukagjaldi.
Afsláttur gildir milli dagvistunaraðila og skólastiga. Afsláttur er ekki veittur af hádegisverði og hressingu.

Dagforeldrar
Viðmiðunargjald
kr/klst
Niðurgreiðsla almenn gjöld að 18 mánaða aldri kr/klst
Niðurgreiðsla almenn gjöld frá 18 mánaða aldri kr/klst
Niðurgreiðsla forgangshópar að 18 mánaða aldri kr/klst
Niðurgreiðsla forgangshópar frá 18 mánaða aldri kr/klst
Matarkostnaður hjá dagforeldri er ekki niðurgreiddur.
Aukin niðurgreiðsla hefst í mánuðinum eftir að barn hefur náð 18 mánaðar aldri

Dægradvöl heildagsskóli
Tímagjald
Hressing
Hámarksgjald fyrir vist barna á mánuði er 17.449 kr. Systkinaafsláttur sbr. leikskóla.

Skóla- og fjölskylduskrifstofa
Útseld vinna án vsk
kr./klst.
Um nánari atriði fer eftir útseldri vinnu Skóla- og fjölskylduskrifstofu samkvæmt þjónustusamningi.

Skólamatur
Einstök máltíð miðað við mánaðargjald
10% afsláttur ef keypt er heil önn

Grunnskólar, leigu- og þjónustugjöld
Húsnæði
Skólastofa, stór, gisting
Skólastofa, lítil, gisting
Aðgengi að eldhúsi v. gistingar
Aðgengi að eldhúsi frá sal
Aðgengi að eldhúsi frá sal
Skólastofa til fundarhalda, dagur
Skólastofa til fundarhalda, kvöld
Skólastofa til fundarhalda
Tölvuver lítið
Tölvuver lítið
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði
Tölvuver Grunnskólans á Ísafirði
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, dagur
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar, kvöld
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
Salur í Grunnskóla Ísafjarðar
Búnaður
Myndvarpar stk.
Skjávarpi
Nemendastólar, nemendaborð pr. stk.
Stóll úr sal Grunnskólans á Ísafirði
Fjölföldun
Ljósritun pr. stk.
Ljósritun pr. stk.
Ljósritun pr. stk.
Ljósritun pr. stk.
Ljósritun pr. stk.
Fjölritun pr. stk.
Fjölritun pr. stk.

leiga í eina nótt
leiga í eina nótt
hver sólarhringur
hver sólarhringur
hver klukkustund
hvert skipti allt að 4 klst.
hvert skipti allt að 4 klst.
hver viðbótarklst.
Dagur allt að 4 klst.
Kvöld allt að 4 klst.
Dagur allt að 4 klst.
Kvöld allt að 4 klst.
hvert skipti allt að 4 klst.
hvert skipti allt að 4 klst.
hver viðbótarklst.
hver sólarhringur
hver sólarhringur
allt að sólarhringur
allt að sólarhringur
allt að sólarhringur
A4 öðru megin
A4 báðu megin
A4 glæra
A3 öðru megin
A3 báðu megin
hver stensill
hver síða án pappírs

Annar búnaður og afsláttarkjör samkvæmt ákvörðun skólastjóra.

Íþróttahús Ísafjarðarbæjar
leiga fyrir íþróttaiðkun, hverjar 50 mín.:
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Torfnes
Ísafjörður, Austurvegur
Þingeyri
Flateyri
Suðureyri

badminton
1/3 salur (1 völlur)
2/3 salur (2 vellir)
heill salur (3 vellir)
óhefðbundinn tími
heill salur
1 völlur
1 völlur
1 völlur

gjald fyrir aðra útleigu:
leiga hverja klst.
Fyrstu 8 k lst
Ísafjörður, Torfnes
17.363 kr.
Þingeyri
10.592 kr.
Flateyri
10.592 kr.
Suðureyri
10.592 kr.
Færanlegt svið (pr. dag)
19.874 kr.
Líkamsrækt. Sjá sér verðskrá fyrir sundstaði, skíðasvæði og líkamsræktarsali
Um útleigu íþróttahúsa fer eftir "Samþykkt um nýtingu og útleigu íþróttahúsa Ísafjarðarbæjar"
staðfest á 196. fundi bæjarráðs 10.04.2000 og 79. fundi bæjarstjórnar 19.04.2000.

Íþróttasvæði Torfnesi
Afnot af gervigrasvelli ásamt frjálsíþróttasvæði, hver klst.
Torfnesvöllur

Vinnuskóli
Sláttur á garði að 100 ferm.
Sláttur á garði að 100-200 ferm.
Sláttur á garði yfir 200 ferm.
Umhirða lóða/hreinsun, lítil lóð eða lítil hreinsun
Umhirða lóða/hreinsun, stór lóð eða mikil hreinsun

