
Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ  

fyrir árið 2013 
 

 

1) Vatnsskattur: 

A-liður    0.33% af fasteignamati   (hækkar ekki) 

B-liður    0.45%  af fasteignamati (hækkar ekki) 

C-liður    0.45%  af fasteignamati (hækkar ekki) 

 

Skv. 10 gr. reglugerðar nr. 421/1992 er lagt sérstakt aukavatnsgjald á fyrirtæki 

sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu sem í þeim 

er rekin eða af öðrum ástæðum.  Aukavatnsgjald þetta skal greiða skv. notkun 

vatns mældri í rúmmetrum.  Ef mælar eru ekki fyrir hendi verður vatnsnotkun 

áætluð skv. viðmiðunarstuðli Samorku. 

 

Aukavatnsskattur skal vera kr. 22,00 per m3 og er gjalddagi ársfjórðungslega 

í mars, júní, september og desember (hækkar um 5%) 

 

2) Lóðaleiga: 

A-liður  1.8% af lóðamati  (hækkar ekki) 

B-liður  2.5%  af lóðamati  (hækkar ekki) 

C-liður  2.5%  af lóðamati  (hækkar ekki) 

 

3) Holræsagjald: 

A-liður  0.16% af fasteignamati  (hækkar ekki) 

B-liður  0.20%  af fasteignamati (hækkar ekki) 

C-liður  0.20%  af fasteignamati (hækkar ekki) 

 

4) Fasteignaskattur: 

A-liður  0.44% af fasteignamati (hámark 0,50% - 0,625%)  (hækkar 

ekki) 

B-liður  1.32% af fasteignamati  

C-liður  1.55% af fasteignamati (hámark 1,32% - 1,650%)  (hækkar 

ekki) 

 

5) Sorphirðugjald: 

a) Íbúðir í þéttbýli og dreifbýli þar sem sorphreinsun fer fram kr. 16.100 í 

sorphirðugjald og kr. 13.900 á íbúð í sorpeyðingargjald (hækkar um 4,5%) 

b) Sumarbústaðir þar sem sorphirða fer ekki fram kr. 4.600 á bústað í 

sorpeyðingargjald og kr. 7.100 á bústað í gámagjald (hækkar um 4,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elli- og örorkulífeyrisþegar: 

Afsláttur á fasteignaskatti til örorku- og ellilífeyrisþega er tekjutengdur og er 

hámarksafsláttur kr. 61.000.-   Með tekjum er átt við allar tekjur, þ.m.t. 

fjármagnstekjur. 

 

Afsláttur vegna einstaklinga: 

 Tekjumörk:  Afsláttur: 

 1.955.000,-  100%   

 2.200.000,-  75%   

 2.400.000,-  50%   

 2.650.000,-  25%   

 2.850.000.-  0%   

 

Afsláttur vegna hjóna: 

 Tekjumörk:  Afsláttur: 

 3.480.000.-  100%   

 3.700.000.-  75%   

 3.950.000.-  50%   

 4.150.000.-  25%   

 4.350.000.-  0%   

 

Einnig er gefinn 3% staðgreiðsluafsláttur ef greitt er að fullu fyrir 15. mars 2013. 

 

 

Gjalddagar fasteignagjalda eru 8 á árinu 2013 eins og verið hefur:  1. febrúar, 1. 

mars, 2. apríl,  2. maí,  3. júní, 1. júlí, 1. ágúst og 2. september. 

 

Einddagar fasteignagjalda eru að jafnaði 30 dögum eftir gjalddaga.  


