
Samantekt vegna gjaldskráa  01.01. 2017. 
(staðfest svona í bæjarstjórn 2016) 

 

Félagsmálanefnd      

  
Gjaldskrá Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs vegna þjónustu 

stuðningsfjölskyldna við fötluð börn 

 

Fljótsdalshérað greiðir stuðningsfjölskyldu fatlaðs barns þóknun fyrir hvern sólarhring sem 

barnið dvelur hjá fjölskyldunni. Greiðslur eru stigskiptar eftir umfangi fötlunar og 

umönnunarþörf. Þær styðjast við umönnunarmat frá Tryggingastofnun ríkisins og þá flokkun 

sem fram kemur í reglugerð þar að lútandi nr. 504/1997 með síðari breytingum.  

Fjárhæð greiðslna frá og með 01.01.2016 er sem hér segir: 

1.fl. Börn með umönnunarmat frá 85% til 100%. Börn sem eru algerlega háð öðrum með 

flestar athafnir daglegs lífs. 

Greiddar eru kr. 20.012 kr. fyrir hvern sólarhring. 

2.fl. Börn með umönnunarmat frá 43% til 70%. Börn sem þurfa verulega aðstoð við athafnir 

daglegs lífs og gæslu. 

Greiddar eru kr. 15.221  kr. fyrir hvern sólarhring 

3.fl. Börn með umönnunarmat frá 25% til 35%. Börn sem þurfa minni aðstoð en skv. 1. og 2. 

fl. en þurfa eftirlit og aðstoð við athafnir daglegs lífs.  

Greiddar eru kr. 11.704 kr. fyrir hvern sólarhring. 

Gjöld fyrir tímavinnu skv. 4. mgr. 2. gr. reglna um stuðningsfjölskyldur eru kr. 1.204 . 

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru skattskyldar verktakagreiðslur en draga má frá kostnað 

samkvæmt reglum Ríkisskattstjóra. 

Gjaldskráin skal endurskoðuð um hver áramót m.t.t. hækkana launa á almennum 

vinnumarkaði. Tölur hér að ofan miðast við að 4,5% hækkun verði þann 01.01.2017.  

Samþykkt á fundi félagsmálanefndar 15. október 2012 

Breytt gjaldskrá samþykkt á fundi félagsmálanefndar 16. desember 2013 

Breytingar taka gildi 1. janúar 2014 

Samþykkt á fundi félagsmálanefndar 26. nóvember 2014 

Breytingar taka gildi 1. janúar 2015 

Breytt gjaldskrá samþykkt á fundi félagsmálanefndar 21. október 2015 

Breytingarnar taka gildi 1. janúar 2016 

Breytt gjaldskrá samþykkt á fundi félagsmálanefndar 16. nóvember 2016 

Breytingarnar taka gildi 1. janúar 2017 

 

Gjaldskrá Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs vegna ferðaþjónustu 

fyrir fatlað fólk. 

 



Gjald vegna ferða með bíl ferðaþjónustu fatlaðs fólks er gjaldfrjáls frá og með janúar 

2015 í þéttbýli Fljótsdalshéraðs. Þjónustusvæði ferðaþjónustunnar markast við 

þéttbýli Fljótsdalshéraðs, akstur utan þéttbýlis er háður samþykki félagsmálastjóra. 

Varðandi akstur sem er samþykktur á grundvelli 7. gr. 5. mgr. reglna Félagsþjónustu 

Fljótsdalshéraðs um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk er greitt á eftirfarandi hátt: 

 

 Í dreifbýli er gjald fyrir hverja ferð 300 kr. Að hámarki er greitt fyrir 10 ferðir á 

viku. 

 

 Varðandi sérstaka samninga sem félagsþjónustan gerir vegna ferðaþjónustu 

við einstaklinga er tekið mið af útreikningum FÍB, samkvæmt þeirra 

viðmiðunum eru greiddar 74,00  (viðmiðið er 74,04 ). á hvern ekinn km. 

(flokkur A,B,C,D og E 1.lið) 

 

 

Breyting á gjaldskrá vegna ferðaþjónustu er samþykkt á fundi félagsmálanefndar 29. mars 2017  

Breytingarnar taka gildi 1. apríl 2017.  

 

 

Hlymsdalir 

Meginhlutverk: Meginhlutverk Hlymsdala er að bjóða upp á aðstöðu til að auka og viðhalda virkni og 

fyrirbyggja og rjúfa félagslega einangrun.  

Hlymsdalir þjóna öllum íbúum sveitarfélagsins og er meginúrræði félagsþjónustunnar til að uppfylla 

ofangreint markmið (sem snertir alla þá sem ekki eru á vinnumarkaðinum, t.d. öryrkja, 

atvinnuleitendur, eldri borgara og heimavinnandi).  Í Hlymsdölum er einnig starfrækt félagsstarf fyrir 

eldri borgara skv. lögum um málefni aldraðra auk þess að félag eldri borgara hefur afnot af 

aðstöðunni fyrir ákveðna þætti í sinni starfsemi.   

Annað: Húsnæðið er rekið af félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs og getur nýst undir hvers kyns 

félagsstarf eldri borgara, þ.á m. viðburði tengdum félagsmönnum í Félagi eldri borgara.  

Einnig getur húsnæðið nýst til ýmis konar fræðslu-, menningar- og samfélagslegra viðburða á vegum 

sveitarfélagsins.  

Ef viðburðir eru haldnir í hagnaðarskyni eða án tengsla við félagsstarf og samfélagsleg málefni, skulu 

afnot af húsinu einungis veitt gegn gjaldtöku. 

Félagsmálanefnd setur Hlymsdölum gjaldskrá sem staðfest skal af bæjarstjórn. 

Gjaldskrá fyrir Hlymsdali 

Fundir, fyrirlestrar, námskeið 

1-19 manns  7.725 

20-39 manns  15.450 



40-79 manns  25.750 

80 og fleiri  30.900 

Veisluhöld Sólarhringsleiga 51.500 

Samþykkt á fundi félagsmálanefndar 14. des. 2016 

Gjaldskrá heimaþjónustu  

 
 
Samþykkt á fundi félagsmálanefndar 14. des. 2016 

 

 

Útreikningar á gjaldtöku fyrir heimaþjónustu miðast við tekjur heimilisins.

Viðmiðunarupphæðir í gjaldskrá eru fengnar með því að miða við lífeyrisgreiðslur frá  Tryggingastofnun

Þegar  um sambýlisfólk er að ræða þá er upphæð margfölduð með 1,6

 Ef lausafjáreignir allra sem búa á viðkomandi heimili fara yfir 2.527.530.kr  skal 75 % umframeigna lausafjár leggjast ofan á árstekjur.

Viðmiðunarupphæð lausafjáreigna skal taka mið af breytingum vísitölu neysluverðs sem reiknast frá 1. nóvember 2016. 

og uppreiknast um áramót. Upphæð greiðslna er hlutfall af tímakaupi starfsmanna í félagslegri heimaþjónustu og  

miðast við launaflokk 126, 3. þrep að viðbættu orlofi og launatengdum gjöldum samkvæmt launatöflu AFL - Starfsgreinafélags,

samtals kr. 2.657-.  Sveitarfélagið niðurgreiðir félagslega heimaþjónustu um 40% fyrir alla notendur.

Óskertur lífeyrir einstaklinga 280.000.kr

Hægt er að sækja skriflega um lækkun gjalds og skal það metið sérstaklega og afgreitt af félagsmálanefnd.

Kostnaður sem hver einstaklingur greiðir á klst, miðað við tekjur.

Mismunur er x 1,6 hjá hjónum. 

Einstaklingar Hjón Gr. pr. klst

0 - 280.000  0- 448.000         0% Niðurgreidds tímakaups -  kr.         

280.000   420.000  448.000        672.000         50% Niðurgreidds tímakaups 798.kr

420.000   og hærra 672.000        og hærra 100% Niðurgreidds tímakaups 1595.kr

Aldrei er innheimt fyrir meira en tíu tíma aðstoð á mánuði.

Félagsleg heimaþjónusta vegna fatlaðra barna er gjaldfrí. 

Heimsendir matarbakkar  kr. 1.070.-  eftir að sveitarfélagið hefur niðurgreitt hvern bakka um kr. 550.- 

Dagvistargjald kr. 920.- pr. dag

Samþykkt á fundi félagsmálanefndar xx.desember 2016 og í bæjarstjórn x. xxxxxxx 2017 Breytt gjaldskár tekur gildi 15. febrúar 2017

Gjaldskrá  heimaþjónustu 



 

 

 

Fræðslunefnd 
             

Gjaldskrá leikskólanna  Tjarnarskógar og Hádegishöfða  
Gildir frá 1. janúar 2017  

       

 Almennt tímagjald á mánuði er kr. 3.703   

 Forgangsgjald kr. 2.467 á mánuði    

 Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 9.548 á mánuði 

       
 

 Systkinaafsláttur  er 25% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn.  

 Ekki er veittur afsláttur af fæði.    
 

 Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.  

       
 

  Skólamáltíðir    
 

 Morgunverður kr. 1.076     
 

 Ávaxtagjald kr. 969     
 

 Hádegisverður kr. 4.481     
 

 Nónhressing kr. 2.041     
 

       
 

       
 

  Foreldrar giftir / sambúð   
 

  

Dvalar 
stundir 

Almennt 
gjald 

Afsl.gjald 
2.barn 
25%   

 

  4 tímar        14.812         11.109    
 

  5 tímar        18.515         13.886    
 

  6 tímar        22.218         16.664    
 

  7 tímar        25.921         19.441    
 

  8 tímar        29.624         22.218    
 

  9 tímar        39.172         29.379    
 

       
 

       
 

       
 

  Einstæðir foreldrar   
 

  

Dvalar 
stundir 

Forgangs- 
gjald 

Afsl.gjald 
2. barn 

25%   

 

  4 tímar          9.868           7.401    
 

  5 tímar        12.335           9.251    
 

  6 tímar        14.802         11.102    
 

  7 tímar        17.059         12.794    
 

  8 tímar        19.736         14.802    
 

  4 tímar        26.201         19.651    
 

       
 

Gjaldskrá leikskólans í Brúarási  
Gildir frá 1. janúar 2017  



       

 Almennt tímagjald á mánuði er kr. 3.230   

 Forgangsgjald kr. 2.143 á mánuði    

 Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram 8 stundir er kr. 9.550 á mánuði 

       
 

 Systkinaafsláttur  er 25% fyrir annað barn en þriðja barn er gjaldfrjálst.  

 Ekki er veittur afsláttur af fæði.    
 

 Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.  

       
 

       
 

       
 

  Foreldrar giftir / sambúð    
 

  Dvalar stundir Almennt gjald 
Afsl.gjald 2.barn 

25%   

 

  4 tímar        12.920           9.690    
 

  5 tímar        16.150         12.113    
 

  6 tímar        19.380         14.535    
 

  7 tímar        22.610         16.958    
 

  8 tímar        25.840         19.380    
 

  9 tímar        35.390         26.543    
 

       
 

       
 

       
 

  Einstæðir foreldrar   
 

  Dvalar stundir Forgangs- gjald 
Afsl.gjald 2.barn 

25%   

 

  4 tímar          8.572           6.429    
 

  5 tímar        10.715           8.036    
 

  6 tímar        12.858           9.644    
 

  7 tímar        15.001         11.251    
 

  8 tímar        17.144         12.858    
 

  4 tímar        23.609         17.707    
 

 

 

Gjaldskrárhækkanir í samþykktri fjárhagsáætlun fræðslunefndar eru sem hér 

segir:  
 

Leikskólagjöld hækka um 3% frá og með 1. janúar 2017 

Fæðisgjöld í leikskólum hækka um 2,5% frá og með 1. janúar 2017 

Skólamáltíð í áskrift hækkar úr 450 kr. í 462 kr. frá og með 1. janúar 2017 

Stakar máltíðir í skólamötuneyti kosta frá 1. janúar 2017 kr. 615 

Tónlistarskólagjöld hækka um 3% frá og með 1. janúar 2017 

 

Íþrótta- og tómstundanefnd 
 



Gjaldskrá   ÍþÍþróttamiðstöðin Egilsstöðum    

   Ný gjaldskrá - gildir frá 1. janúar  2017     

  Þrek  Þrek  Þrek  Sund  Sund  Sund  

Mánuðir Greiðsla Greiðsla Greiðsla Greiðsla Greiðsla Greiðsla 

  Hjón Fullorðnir 67+ og ör. Hjón Fullorðnir Börn 

       

       

1 18.500 11.500 4.950 9.050 4.500 1.900 

       

3 36.850 25.500 11.000 22.650 13.550 5.050 

6 59.700 40.950 17.500 36.250 24.900 9.550 

9 77.750 54.950 23.450 49.850 32.850 13.550 

12 88.350 63.450 27.150 57.150 36.750 15.850 

*********** *********** *********** *********** *********** *********** *********** 

Stakt gjald: Fullorðnir 
Börn í 

grunnsk. 
Börn fyrir 
grunnsk. 

67 og eldri + 
öryrkjar 10 M.k. Full 10 M.k. Börn 

Sund: 900 270 0 0 4.250 1.650 

Þrek:       10 m.k.6.150     

Þrek: 1.250 0 0 650 11.300   

Handkl.: 550 550 550 550     

Sundföt: 550 550 550 550     

Sundlaugin: Skólasund:   Íþróttasalur 1/3. 2/3. 3/3. 

Sundkennsla 40 mín: 2.580,-   1 klst. 2.650 5.300 7.950 

Sundlaug 1/3. 2/3. 3/3.    

40 mín 2.650 5.300 7.950 Íþróttah. Fellabæ 1 klst. 2.650 

1 klst. 4.050 8.100 12.150 Héraðsþrek niðri 1 klst. 2.650 

 

  

 

Gjaldskrá Félagsmiðstöðvarinnar Nýungar var samþykkt í bæjarstjórn 07.10.2015. 

 

 

Umhverfis- og framkvæmdanefnd  

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs á 

Fljótsdalshéraði nr. 175/2017. 

1. gr. 

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs á Fljótsdalshéraði, til að standa 

undir kostnaði, er sem hér segir: 

A.  Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis greiðist þjónustugjald: 



Söfnunargjald  kr.  18.100,- 

Förgunargjald  kr.  7.753,- 

Samtals:  kr.  25.853,- 

B.  Rúmmál íláta og tíðni losunar frá íbúðarhúsnæði: 

 Þéttbýli: 

  Brún tunna 120l Hálfsmánaðarlega á sumrin en annars mánaðarlega 

  Grá tunna 240l Mánaðarlega 

  Græn tunna 240l Mánaðarlega 

 Dreifbýli: 

  Jarðgerðartunna Ekki losuð 

  Grá tunna 240l Mánaðarlega 

  Grænt kar 660l Á tveggja mánaða fresti 

 Sjá nánar á sorphirðudagatölum. 

C. Á hvert frístundahús (sumarbústaðir o.þ.h.), greiðist þjónustugjald 30% af fullu gjaldi (25.853.-

) enda geti notendur þeirra losað sig við úrgang á gámasvæðum á vegum sveitarfélagsins eða í 

reglubundna söfnunarferð sorpbíls á vegum sveitarfélagsins, þar sem aðstæður leyfa og þá 

samkvæmt sérstöku samkomulagi. Íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu greiða hvorki 

söfnunar- né förgunargjald af frístundahúsum sínum innan sveitarfélagsins sem þeir nýta sjálfir 

ef þeir greiða fullt þjónustugjald af öðru íbúðarhúsnæði sem þeir búa í, í sveitarfélaginu.  

D. Á hvert frístundahús (sumarbústaðir o.þ.h.) sem nýtur fullrar þjónustu frá fyrstu skipulögðu 

losun eftir 1. maí til síðustu skipulögðu losunar fyrir 30. september greiðist þjónustugjald sem 

nemur 50% af fullu gjaldi.  

Ábending:  Fyrir frístundahús í eigu aðila sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu greiðist 

þjónustugjald ef frístundahúsin eru leigð út til þriðja aðila, t.d. ferðamanna. 

E. Auk gámasvæðis á Egilsstöðum verður gámasvæði opið við sumarbústaðahverfi með yfir 20 

bústöðum yfir mesta ferðamannatímann samkv. 6. gr. reglugerðar nr. 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs. 

F.  Óski greiðendur eftir fleiri ílátum skal greiða fyrir: 

Grá tunna 240l kr. 9.152,- á ári 

Græn tunna 240l kr. 1.600,- á ári 

Brún tunna 120l kr. 1.600,- á ári 

2. gr. 

Gjald fyrir meðhöndlun og urðun úrgangs samkvæmt 1. gr. skal innheimta með 

fasteignagjöldum. 

3. gr. 

Gjald fyrir úrgang sem komið er með til söfnunarstöðvar: 

Meðhöndlun  kr./klst. án vsk. kr./klst. með vsk.  

Tímavinna við flokkun og frágang 2.784,-  3.452,- 

Vigtunargjald 1.375,- 1.705,- 

Vigtunargjald utan opnunartíma 7.473,-  9.267,- 



Óflokkað  kr./kg án vsk. kr./kg með vsk.  

Grófur óflokkaður úrgangur 32,50 40,30 

Úrgangur sem þarf að flokka og vinna sérstaklega 

fyrir förgun og aðra meðhöndlun. Sem dæmi: teppi, 

dýnur, kaðlar, húsgögn, jarðvegur, rafeindabúnaður. 

Blandaður úrgangur 28,06 34,80 

Að mestu úrgangur sem fer ekki í skilgreindan 

endurvinnsluferil og þarfnast ekki sérstakrar 

meðhöndlunar fyrir förgun. 

Flokkað  kr./kg án vsk. kr./kg með vsk.  

Seyra/úrgangur úr fituskiljum 4,84 6,00 

Endurvinnanlegt timbur 9,35 11,60 

Hreint, ekki litað eða fúavarið 

Óendurvinnanlegt timbur 28,06 34,80 

Litað, plasthúðað, spónaplötur o.þ.h 

Lífrænn úrgangur til jarðgerðar 19,35 24,00 

Tekið er við lífrænum úrgangi á söfnunarstöð á 

þriðjudögum 

Kjöt og sláturúrgangur 19,35 24,00 

Heimilistæki o.fl. 0,00 0,00 

Bylgjupappi, dagblöð, tímarit, skrifstofupappír  

og annar pappír ótækur til endurvinnslu 28,06 34,80 

Plast til endurvinnslu 0 0 

Bylgjupappi sem er tækur til endurvinnslu 0 0 

Dagblöð, tímarit, skrifstofupappír 

og annar pappír tækur til endurvinnslu 0 0 

Garðaúrgangur án aðskotahluta 0 0 

Gjaldskrá vegna spilliefna og spilliefnamengaðs úrgangs o.þ.h. sem úrvinnslugjald er 

ekki lagt á: 

Olíuúrgangur s.s. ódælanlegur úrgangur og 17,26 21,40 

olíumengaður jarðvegur, tvistur o.fl. 

Ýmis spilliefni, s.s.málning, lyf, sprautunálar, 85,97 106,60 

flugeldar, úðabrúsar. 

Umbúðir spilliefnamerktar eða –mengaðar 100 l 5.697,- kr./stk 7.064,- kr./stk  

Umbúðir spilliefnamerktar eða –mengaðar <100 l 1.425,- kr./stk 1.767,- kr./stk  

4. gr. 

Tekið er á móti úrgangi sem úrvinnslugjald er lagt á, án endurgjalds. 



Starfsmaður söfnunarstöðvar ákveður, að fenginni lýsingu úrgangshafa, í hvaða flokk úrgangur 

fellur skv. gjaldskránni. 

Flutningsaðilar á úrgangi á móttökustað ábyrgjast greiðslu gjalda skv. gjaldskrá eða geri grein 

fyrir með óyggjandi hætti, almennt eða í einstöku tilfelli, hver sé ábyrgur úrgangshafi hvers 

farms. 

Íbúar Fljótsdalshéraðs geta afhent allt að 50 kg af forflokkuðum úrgangi á mánuði án þess að 

greiða sérstaklega fyrir það, enda sé um heimilisúrgang að ræða. 

5. gr. 

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs er heimilt að gera sérstaka samninga um móttöku úrgangs og aðra 

þjónustuþætti, þegar um er að ræða afmarkaðri eða víðtækari þjónustu en gjaldskrá tekur til. 

6. gr. 

Verði vanskil á greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari er hægt að innheimta gjöld með 

fjárnámi hjá úrgangshafa án undangengins dóms, sbr. lokamálslið 4. mgr. 11. gr. laga um með-

höndlun úrgangs nr. 55/2003, sbr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989. Gjöld eru tryggð með 

lögveðsrétti í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga, sbr. loka mgr. 25. gr. laga um 

hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 

7. gr. 

Gjaldskrá þessi, er samin og samþykkt af umhverfis- og framkvæmdanefnd og staðfest af 

bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs þann 7. desember 2016, með stoð í 8. gr. samþykktar um 

meðhöndlun úrgangs á Fljótsdalshéraði, nr. 122/2017 sbr. 25. gr. laga um hollustuhætti og 

mengunarvarnir, nr. 7/1998, og 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003. 

Gjaldskrá þessi tekur gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi Gjaldskrá fyrir sorphirðu og 

sorpeyðingu á Fljótsdalshéraði, nr. 1261/2015.  

Egilsstöðum, 20.02.2017 

F.h. bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 

 

_________________________________ 
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Samantekt yfir hækkanir  frá 1. jan. 2017.  

 

Sorphreinsunargjald verði    18.100 kr.  

Sorpeyðingargjald verði    7.753 kr.  

Sumarhús eyðingargjald (30%)   7.756  kr.  

Sumarhús með sorphirðu   12.926 kr.  

Aukatunna grá verði     9.152 kr.   

Aukatunnur grænar og brúnar verði  1.600 kr.   



 

Hundaleyfisgjald verði óbreytt  14.000 kr. 

Kattaleyfisgjald verði óbreytt   9.500 kr.  

 

Atvinnu- og menningarnefnd 
Gjaldskrá fyrir Sláturhúsið menningarsetur var samþykkt í bæjarstjórn 16.09.2015. 

Gjaldskrá fyrir félagsheimiðið Iðavelli var samþykkt í bæjarstjórn 07.10.2015. 

Gjaldskrá fyrir félagsheimilið Hjaltalund er óbreytt frá árinu 2014.  

 

Bæjarráð  
Álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt, eða 14,52% 

Fasteignaskattur verði óbreyttur, eða sem hér segir:  

A flokkur  0,5% 

B flokkur  1,32% 

C flokkur  1,65% 

 

Lóðarleiga verði óbreytt á eignarlóðum Fljótsdalshéraðs, eða 0,75% 

 

Afsláttur á fasteignaskatti til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega verði sem hér segir: 

 

Hámark afsláttar verið:    68.400 kr.  

Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði: 

Lágmark       2.647.000 

Hámark      3.474.000 

Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði: 

Lágmark       3.723.000 

Hámark      4.717.000 

 

 

Hitaveitan 
Holræsagjald verði óbreytt, eða       0,32% 

Vatnsgjald pr. fermetra húss verði     245 kr 

Fastagjald vatns verði    8.600 kr 

Vatnsgjald á sumarhús verði óbreytt eða          25.640 kr 

 

Hreinsun rotþróa samkv. gjaldskrá (breytist árlega skv. vísitölu byggingarkostnaðar).  

Hér skv. vísitölu 130,2  

 

Þjónustugjald minna en 4,5 rúmmetrar   17.180 kr.  

Þjónustugjald  4,5 m3  til 6,5 m3   24.689 kr.  


