Gjaldskrá 2016
Útsvar
Álagningarhlutfall útsvars 14,52%.

Fasteignagjöld
Fasteignaskattur
Fasteignaskattur reiknast sem eftirfarandi hlutfall af fasteignamati mannvirkja og lóða:
A. 0,4 % Íbúðir og íbúðarhús, sumarbústaðir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru
landbúnaði.
B. 1,32% Opinberar byggingar.
C. 1,6% Allar aðrar byggingar.

Holræsagjald vegna fráveitu
Holræsagjald reiknast 0,15% af fasteignamati húsa og lóða, skv. reglugerð.

Lóðarleiga
Lóðarleiga reiknast 1,0% af fasteignamati lóðar, þrátt fyrir ákvæði í lóðarleigusamningum útgefnum af
Sveitarfélaginu Garði um 2,0% lóðarleigu af fasteignamati.

Sorphirðu-og sorpeyðingargjald.
Sorphirðugjald á hvert sorpílát kr. 14.225.
Sorpeyðingargjald kr. 23.210
Gjalddagar fasteignagjalda verða tíu, sá fyrsti þann 1. febrúar og sá síðasti þann 1. nóvember.
Staðgreiðsluafsláttur 5% er veittur af fasteignaskatti og holræsagjaldi séu þau gjöld að fullu greidd eigi
síðar en 20. febrúar 2016.
Sérstakar reglur gilda um afslætti og niðurfellingu fasteignaskatts til elli-og örorkulífeyrisþega.
Félagasamtök geta óskað eftir styrk til greiðslu fasteignagjalda. Sjá reglur um styrkveitingar
Sveitarfélagsins Garðs á móti álögðum fasteignaskatti.

Heimilishjálp / Heimaþjónusta
Gjald fyrir heimaþjónustu er kr. 585 fyrir hverja klukkustund. Ekkert gjald er innheimt ef ellilífeyrir eða
örorkubætur eru einu tekjur viðkomandi.
Innheimt er fyrir heimsendum matarbökkum til aldraðra, sem nemur kostnaðarverði með 5%
niðurgreiðslu. Ekki er innheimt fyrir kostnaði við heimsendingar
Gjald fyrir heimilishjálp er innheimt eftirá og er gjalddagi síðasta dag mánaðar og eindagi 20 dögum
síðar. Við þriggja mánaða vanskil er viðkomandi sent bréf þar sem gefinn er kostur á að ganga frá skuld
fyrir 6. dag næsta mánaðar, að öðrum kosti missir viðkomandi þjónustu frá og með næstu
mánaðamótum.

Húsaleiga
Húsaleiga á félagslegum grunni frá 1. janúar 2016
Almenn húsaleiga frá 1. janúar 2016

kr. 990 á m2
kr. 1.175 á m2

Húsaleiga er innheimt fyrirfram og er gjalddagi 1. dag mánaðar og eindagi 20 dögum síðar. Við þriggja
mánaða vanskil er viðkomandi sent bréf þar sem gefinn er kostur á að ganga frá skuld fyrir 6. dag næsta
mánaðar, að öðrum kosti fer málið í útburðarferli.

Leikskólagjöld
Gjald fyrir hverja vistunarstund á mánuði kr. 3.325.
Gjald fyrir hverja vistunarstund á mánuði fyrir börn einstæðra foreldra og námsmanna í fullu námi,
samkvæmt sérstakri umsókn kr. 2.530.
Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og 100% fyrir hvert barn eftir annað barn.
Foreldrar með barn undir leikskólaaldri í dagvistun og með annað barn í leikskóla eiga rétt á að njóta
systkinaafsláttar af leikskólagjöldum, að loknu fæðingarorlofi.
Gjald fyrir hressingu er kr. 2.540 og heitan mat kr. 4.840 fyrir hvern mánuð.
Leikskólagjöld eru innheimt fyrirfram. Gjalddagi er 1. dagur mánaðar og eindagi 15. dag mánaðar. Við
tveggja mánaða vanskil má viðkomandi eiga von á að missa af leikskólaplássi.
Leikskólaplássum er úthlutað eftir númerum á biðlista, forgangur er vegna 5 ára barna. Tekið er við
umsókn um leikskólapláss eftir að barn hefur náð 1 árs aldri.

Skóladagvistun
Full vistun
Hálf vistun
Klippikort 20 klst.
Systkinaafsláttur er 25%.

kr. 7.860 á mánuði.
kr. 3.930 á mánuði.
Kr. 4.670 (fæst á bæjarskrifstofu)

Gjald fyrir skóladagvistun er innheimt fyrirfram og er gjalddagi 1. dag mánaðar og eindagi 20 dögum
síðar. Við þriggja mánaða vanskil er viðkomandi foreldri sent bréf þar sem gefinn er kostur á að gera
upp skuld fyrir 6. dag næsta mánaðar, að öðrum kosti missir viðkomandi dagvistunarpláss frá næstu
mánaðamótum.

Skólamatur
Hlutdeild sveitarfélagsins í kostnaði við hverja máltíð nemenda Gerðaskóla er 50%.

Tónlistarskóli
Hljóðfæradeildir grunn- og miðnám.
Öll hljóðfæri:
Heilt nám
Hálft nám

kr. 64.700 fyrir skólaárið.
kr. 42.100 fyrir skólaárið.

Valgreinar:
Aukahljóðfæri, heilt nám
Aukahljóðfæri, hálft nám
Tónsmíðar, hljóðupptökunám
Hljóðfæraleiga

kr. 35.000 fyrir skólaárið.
kr. 22.800 fyrir skólaárið.
kr. 14.200 fyrir skólaárið.
kr. 11.400.

Systkinaafsláttur er 40%.
Skólagjöld Tónlistarskóla eru innheimt eftirá og er gjalddagi síðasta dag mánaðar og eindagi 20 dögum
síðar. Við þriggja mánaða vanskil er viðkomandi sent bréf þar sem gefinn er kostur á að ganga frá skuld
fyrir 6. dag næsta mánaðar, að öðrum kosti missir viðkomandi skólavist frá næstu mánaðamótum.

Íþróttamiðstöð
Sundlaug:
Kort 30 skipti, fullorðnir
kr. 6.300
Kort 10 skipti, fullorðnir
kr. 2.900
Árskort fullorðnir
kr. 23.950
Stakt skipti, fullorðnir
kr. 550
Kort 30 skipti, börn
kr. 4.950
Kort 10 skipti, börn
kr. 1.650
Stakt skipti börn 6-18 ára
kr. 250
Sundföt/handklæði fullorðni
kr. 400
Sundföt/handklæði börn
kr. 300
Gjaldfrítt er fyrir börn að 18 ára aldri sem eiga lögheimili í Garði.
Gjaldfrítt er fyrir elli-og örorkulífeyrisþega sem eiga lögheimili í Garði.

Ljósabekkir:
Gjald virka daga milli kl. 07:00 – 14:00.
Kort 10 skipti
Stakir tímar
Stakir tímar, tvöfaldir

kr. 5.950
kr. 950
kr. 1.550

Gjald virka daga milli kl. 14:00-21:00 og um helgar.
Kort 10 skipti
kr. 7.000
Stakir tímar
kr. 1.050
Stakir tímar, tvöfaldir
kr. 1.750
Þrektækjasalur:
Fullorðnir:
Árskort, grunngjald
Árskort, með opnum tímum
6 mánaða kort, grunngjald
6 mánaða kort, með opnum tímum
3ja mánaða kort, grunngjald
3ja mánaða kort, með opnum tímum
15 tíma kort, aðeins hópatímar
15 tíma kort, grunngjald
15 tíma kort með hópatímum
10 tíma kort, grunngjald
10 tíma kort með opnum tímum
1 mánaðar kort, grunngjald
1 mánaðar kort með opnum tímum
Stakir tímar, grunngjald
3 mán. kort þrek, ljós og sund
3 mán. kort þrek, ljós, sund og opnir tímar
Hópatímar, lokað námskeið
Hópatímar, lokað námskeið korthafar

kr. 54.500
kr. 65.400
kr. 32.850
kr. 39.450
kr. 24.600
kr. 29.560
kr. 10.200
kr. 10.200
kr. 12.300
kr. 9.200
kr. 11.200
kr. 11.850
kr. 14.300
kr. 1.350
kr. 34.900
kr. 41.950
kr. 18.450
kr. 11.350

Börn að 18 ára aldri:
Stakir tímar, grunngjald
Árskort, grunngjald
Árskort með opnum tímum
6 mánaða kort, grunngjald
6 mánaða kort með opnum tímum
3 mánaða kort, grunngjald
3 mánaða kort með opnum tímum
15 tíma kort, grunngjald
15 tíma kort með opnum tímum
15 tíma kort, aðeins hópatímar
10 tíma kort, grunngjald
10 tíma kort með opnum tímum
1 mánaðar kort, grunngjald
1 mánaðar kort með opnum tímum
Hópatímar lokað námskeið
Hópatímar námskeið, korthafar

kr. 800
kr. 32.650
kr. 39.350
kr. 19.720
kr. 23.690
kr. 14.770
kr. 17.820
kr. 6.100
kr. 7.385
kr. 6.490
kr. 5.500
kr. 6.700
kr. 7.110
kr. 8.550
kr. 11.120
kr. 6.795

Hjón njóta 20% afsláttar ef bæði kort eru keypt samtímis (gildir ekki af tilboðum). Framhalds-og
háskólanemar fá 10% afslátt (gildir ekki af tilboðum). Unglingar að 18 ára aldri fá 40% afslátt af kortum.
Elli-og örorkulífeyrisþegar með lögheimili í Garði fá gjaldfjálsan aðgang fyrir kl. 17:00.
Íþróttasalur:
Gjald fyrir klukkustund sept. – maí
Gjald fyrir klukkustund júní – Ágúst
Badmintonvöllur, klukkustund
Tennisvöllur, klukkustund
Afmæli barna
Litli salur, klukkustund
Leiga til félaga vegna æfingabúða og gisting

kr. 6.700
kr. 4.500
kr. 1.700
kr. 4.500
kr. 4.500
kr. 3.000
kr. 3.300

(gjald miðast við einstakling)

Félagsmiðstöð
Leiga vegna afmæla, 2 klst.

Kr. 4.500

Samkomuhús
Dagsleiga
Dagsleiga (minni salur)

kr. 35.700 m/VSK.
kr. 15.300 m/VSK.

Miðgarður
Veislur
Fundir og ráðstefnur
Tónleikar, skemmtikvöld, sýningar m/aðg.eyri
Menningarviðburður án aðgangseyris
Erfidrykkjur

kr. 73.600 m/VSK.
kr. 49.600 m/VSK.
kr. 76.600 m/VSK.
kr. 36.800 m/VSK.
kr. 36.800 m/VSK.

Byggðasafn
Aðgangseyrir
Leiga fyrir Hólmstein

kr. 750 m/VSK.
kr. 16.000 m/VSK.

Bókasafn
Árgjald

kr. 1.680

Gjaldfrjálst fyrir börn yngri en 18 ára, 67 ára og eldri, öryrkja og atvinnuleitendur.
Lánstími eldri bóka er 30 dagar. Nýjar bækur, blöð og tímarit hafa 14 daga lánstíma. Dagsektir eru 20
krónur fyrir hverja bók og annan safnkost.

Samþykkt í bæjarstjórn Garðs 2. desember 2015.

