
 
 

 
Álagningarákvæði fasteignagjalda 2012 

  
  

 
Flokkar fasteigna: 
A-flokkur: Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á 
bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum. 
B-flokkur: Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn, 
að meðtöldum lóðum og lóðarréttindum. 
C-flokkur: Allar aðrar fasteignir en í A og B-flokki, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, 
veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu. 
  
Fasteignaskattur er lagður á allar fasteignir sem metnar eru fasteignamati 31. desember á næstliðnu ári samkvæmt 
fasteignaskrá. Fasteignaskattur er 0,50% af fasteignamati í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,65% í C-flokki. 
  
Lóðarleiga er reiknað hlutfall af lóðarmati. Lóðarleiga er 0,70% í A-flokki og 4,00% í B og C-flokki. Lóðarleiga ræktunarlands 
er 3,00% af lóðarmati. 
  
Fráveitugjald er reiknað hlutfall af heildarfasteignamati fasteignar. Fráveitugjald er 0,10% í A-flokki og 0,35% í B og C flokki. 
  
Sorpgjald  er lagt á íbúðarhúsnæði. Sorphirðugjald er 18.500 kr. og sorpeyðingargjald er 17.300 kr., alls 35.800 kr.  
Sorpgjald sumarhúsa er 15.700 kr. 
  
Vatnsgjald er ákvarðað og innheimt af Orkuveitu Reykjavíkur. Upplýsingar eru veittar í síma 516 6000. Einnig má senda 
tölvupóst á netfangið or@or.is. 
  
Gjalddagar fasteignagjalda eru tíu á árinu, mánaðarlega frá 1. febrúar til 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga, 
eða næsta virka dag þar á eftir, komi eindagi upp á frídag. 
  
Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga hafi ekki verið greitt á eindaga. 
  
Heildarálagning að fjárhæð 20.000 kr. og lægri kemur óskipt til greiðslu 1. júlí. 
  
Afsláttur af fasteignaskatti er veittur tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum samkvæmt sérstökum reglum. Við álagningu 
fasteignaskatts nú í janúar verður afsláttur til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2010. Þegar álagning vegna tekna ársins 
2011 liggur fyrir næsta haust, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega. 
Hámarksafsláttur er 63.100 kr. 
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Afsláttur Frá Til 
 

Afsláttur Frá  Til 

100% 0 2.297.327 
 

100% 0 3.881.370 

75% 2.297.328 2.524.281 
 

75% 3.881.371 4.111.798 

50% 2.524.282 2.770.918 
 

50% 4.111.799 4.356.120 

25% 2.770.919 3.004.819 
 

25% 4.356.121 4.579.601 

 
Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum heimabanka þar sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil. Greiðsluseðlar 
verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir að fá þá heimsenda. Einnig má greiða með kreditkorti eða beingreiðslum af 
bankareikningum. 
 
Álagningu fasteignagjalda má jafnframt finna á island.is. Framvegis verða álagningarseðlar eingöngu birtir þar nema 
fasteignaeigendur óski eftir að fá þá senda. 
 
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu Grundarfjarðar, Grundargötu 30, sími 430 8500. Einnig má senda fyrirspurn 
á grundarfjordur@grundarfjordur.is. 
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