2. febrúar 2017

775. tbl - 17. árg.

Þorri genginn í garð
Víða eru haldin þorrablót um
þessar mundir, Þorra var blótað í

Ólafsvík síðasta laugardagskvöld
fyrir fullu húsi, líkt og undanfarin

Löndunarkrönum
fjölgað

Nýr löndunarkrani sem er
staðsettur efst á Norðurtanga
var tekinn í notkun í Ólafsvíkur
höfn á dögunum. Kraninn er
góð viðbót og mun hann nýtast
mjög vel en oft hefur verið erfitt
að landa á gömlu krönunum
sérstaklega í sunnanáttum vegna
sjógangs og vinds.Þessi krani
er búinn fjarstýringu sem er til
mikilla þæginda fyrir þá sem

einir eru og líka hvað varðar
öryggi fyrir þá sem er á stóru
yfirbygðu bátunum þá getur sá
sem hífir staðið á lúgunni og
horft niður og séð hvað hann
er að gera en áður þurftu þeir
að vera með kall kerfi. Mun
hann einnig örugglega stytta
löndunarbið þegar margir eru
á sjó í góðu veðri.
þa

ár stóðu Fróðhreppingafélagið,
Kvenfélag Ólafsvíkur, Leikfélag
Ólafsvíkur, Lionsklúbbur Ólafs
víkur og Lionsklúbburinn Rán
fyrir skemmtuninni í Félags
heimilinu Klifi. Það var hin
eina og sanna Dóra sem sá um
veislustjórn og tók einnig þátt
í skemmtiatriðunum sem vöktu
mikla kátínu. Mátti af þeim sjá að
alltaf er líf og fjör í bæjarfélaginu.
Olga Guðrún Gunnarsdóttir
flutti minni karla á mjög svo
skemmtilegan hátt og ekki var
Magnús Stefánsson síðri þegar
hann flutti minni kvenna. Þegar
þorrablótsgestir höfðu gætt sér á
þorramat frá Galito á Akranesi í

fallega skreyttu félagsheimilinu,
notið skemmtiatriða sem nefndinn
hafði lagt mikinn mentnað í að
undirbúa og heppnuðust mjög vel
eins og áður kom fram. Skemmtu
blótsgestir sér við dans fram eftir
nóttu en það var hljómsveitinn
Tvist og bast sem sá um fjörið.
Vildi Þorrablótsnefndin fá að
koma þakklæti sínu á framfæri
til þeirra Sigrúnar og Idda en
þau gáfu nefndinni hárkollur
sem komu að góðum notum í
skemmtiatriðunum og einnig til
þeirra fjölmörgu sem aðstoðuðu
þau við ýmsan undirbúning.
þa

Dagur kvenfélagskonunnar þann 1. feb.
Þann 1. febrúar var Dagur
kvenfélagskonunnar. Hann er
helgaður kvenfélagskonum og
útnefndi Kvenfélagasamband
Íslands stofndag sinn sem „Dag
kvenfélagskonunnar“ árið 2010.
Fyrsta kvenfélagið á landinu
var stofnað árið 1869. Störf
kvenfélagskvenna eru og hafa
verið samfélaginu öllu mjög
mikilvæg þó ekki hafi þau alltaf
farið hátt eða mikið farið fyrir þeim í
fjölmiðlum. Var því löngu tímabært
að sérstakur dagur yrði helgaður
kvenfélagskonum.
Kvenfélagasambandið gefur út
Húsfreyjuna sem er jákvætt og
fræðandi tímarit og jafnframt hluti
af íslenskri kvennamenningu og
sögu en það hefur verið gefið út
frá 1949. Einnig rekur sambandið
Leiðbeiningarstöð heimilanna
þar sem fólk getur fengið ýmsar
hagnýtar upplýsingar.
Kvenfélag Ólafsvíkur var
stofnað 19. júní 1950. Í dag eru
45 konur í félaginu. Félagið ber
hag samfélagsins fyrir brjósti
og má sjá það á hinum mörgu
styrkjum sem félagið hefur afhent
gegnum árin. Margir setja samasem
merki milli kvenfélaganna og
kleinubaksturs en það hefur verið

helsta fjáröflunarleiðin gegnum
árin. Á síðasta ári veitti Kvenfélag
Ólafsvíkur myndarlega styrki til
ýmissa mála svo sem við kaup á
leiktæki á leikskólann Kríuból,
færðu Smiðjunni ýmis konar
myndlistavörur, keyptu kaffistell á
Dvalarheimilið Jaðar, styrktu kaup á
tæki til brjóstamyndatöku og margt
fleira. Einnig tóku félagskonur
aftur upp þann sið að færa öllum
nýburum í Snæfellsbæ húfur eða
aðra prjónavöru að gjöf.
Af þessu má sjá að mikið starf
fer fram í kvenfélaginu enda þessi
upptalning einungis brot af því
sem kvenfélagskonur taka sér
fyrir hendur og mikilvægt fyrir öll
byggðarlög að þau séu starfrækt.

Kvenfélagskonur eftir bakstur á sólarpönnukökum í Klifi.

Opið hús
í reiðhöll
Hesteigendafélagið Hringur í Ólafsvík
býður bæjarbúum að skoða nýju reiðhöllina
í Fossárdal laugardaginn 4. febrúar.
Teymt verður undir börnum frá kl. 13.
Hestamenn velkomnir með hesta
til að prófa húsið.

Aðalskipulag
kirkjanokkar.is

Bænadagur að vetri
Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
á sunnudag kl. 11.
Messa í Ingjaldshólskirkju
á sunnudag kl. 14. Altarisganga.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Í síðustu viku voru haldnir tveir
kynningarfundir vegna tillögu
nýs aðalskipulags Snæfellsbæjar.
Var annar haldinn á Lýsuhóli þar
sem meðfylgjandi mynd var tekin
og hinn í félagsheimilinu Klifi.
Vel var mætt á báða fundina en
tilgangur með kynningum sem
þessum er að gefa íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum tækifæri til að

koma athugasemdum á framfæri
áður en tillagan er afgreidd í
auglýsingarferli. Gögnin sem
kynnt voru á fundinum er hægt
að nálgast á vef tæknideildar
Snæfellsbæjar og er tekið við
athugasemdum til 10. febrúar
næst komandi. Skulu þær sendar
á byggingarfulltrui@snb.is

STARFSMAÐUR Í MÓTTÖKU /
MÓTTÖKUSTJÓRI Á HÓTEL BÚÐUM
Hótel Búðir leitar að öflugum og úrræðagóðum móttökustjóra. Laun eftir
samkomulagi. Fæði og húsnæði hluti af kjörum samkvæmt samkomulagi.

STARFSSVIÐ, STARFSLÝSING:
Öll almenn verkefni sem snúa að
móttöku og samskiptum við
viðskiptavini hótelsins.
Almennar bókanir á hótelið og
veitingastað hótelsins.
Veita upplýsingar um umhverfi og
starfsemi í nágrenni hótels.
Þarf að geta starfað sjálfstætt.
Sjá um vaktauppsetningu starfsmanna
í móttöku
Miðla upplýsingum til samstarfsmanna.
Sjá um daglegt uppgjör.

REYNSLA, ALMENNAR KRÖFUR,
MENNTUNARKRÖFUR:
Reynsla við störf í greininni eða
sambærilegu starfi, menntun innan
geirans æskileg.
Kunnátta í MS Excel, MS Word er
skilyrði.
Kunnátta í DK sölukerfi og Roomer
bókunarkerfi æskileg
Tala og skrifa íslensku 100%

Hótel Búðir, stofnað 1948, er notalegt og sögufrægt hágæða 28 herbergja sveitahótel.
Hótelið rekur margrómaðan veitingastað og er staðsett í einni af perlum náttúru Íslands
við rætur Búðahrauns á Snæfellsnesi. Hótel Búðir er vinsæll áfangastaður ferðamanna,
hvort heldur íslenskra eða erlendra gesta sem gera miklar kröfur um fyrsta flokks
þjónustu hjá metnaðafullu starfsfólki.

Hótel Búðir
356 Snæfellsbær
Sími 435 6700
facebook.com/hotelbudir
www.budir.is

LÍF OG HEILSA
sibs.is/lifogheilsa

ERT ÞÚ VIÐ GÓÐA HEILSU?
Hjartaheill og SÍBS bjóða upp á ókeypis heilsufarsmælingum helgina 4. og 5. febrúar:
Í heilsugæslunni í Ólafsvík, Engihlíð 28, kl. 10-13 laugardaginn 4. febrúar.
Í heilsugæslunni í Grundarfirði, Hrannarstíg 7, kl. 15-18 laugardaginn 4. febrúar.
Í heilsugæslunni í Stykkishólmi, Austurgötu 7, kl. 10-14 sunnudaginn 5. febrúar.
Þar gefst Snæfellingum kostur á að fá mældan blóðþrýsting, blóðsykur, blóðfitu og súrefnismettun auk þess sem
boðið verður upp á öndunarmælingu fyrir þá sem mælast lágir í súrefnismettun. Þátttakendum gefst kostur á að
taka þátt í lýðheilsukönnun SÍBS „Líf og heilsa“.
Verkefnið er unnið í samstarfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands og sveitarfélögin á Snæfellsnesi.
Þekkir þú gildin þín?

ARE YOU IN GOOD HEALTH?
Hjartaheill and SÍBS invite you to a free health check on 4 and 5 February:
In Ólafsvík Health Care Centre, Engihlíð 28, at 10-13 on Saturday 4 February.
In Grundarfjörður Health Care Centre, Hrannarstíg 7, at 15-18 on Saturday 4 February.
In Stykkishólmur Health Care Centre, Austurgötu 7, at 10-14 on Sunday 5 February.
There you can get free check on your blood pressure, cholesterol, blood glucose and oxygenation. Your local Health Care
Centre will participate and provide guidance and interviews.
Do you know your health?

Bæjarstjóri með stórt hjarta
SÍBS og Hjartaheill munu í
samstarfi við sveitarfélögin og
heilsugæsluna á Snæfellsnesi
bjóða upp á ókeypis heilsu
farsmælingu fyrstu helgina í
febrúar. Þorsteinn Steinsson
bæjarstjóri á Grundarfirði var
sérstaklega ánægður með fram
takið enda sjálfur glímt við
hjartasjúkdóm og á að eigin sögn
læknavísindunum “líf sitt að
launa”. Stefanía G. Kristinsdóttir,
fræðslu- og kynningarfulltrúi SÍBS
ræddi við Þorstein.
Hvenær komu veikindin í ljós?
Það gerðist haustið 2006 á
Vopnafirði þegar ég var að fara í
göngur. Ég er að leggja á hestinn,
finn fyrir verkjum og fer afsíðis,
jafna mig og fer á bak. Eftir að við
erum komin upp á heiði þá ágerist
verkurinn og ég tilkynni félögum
mínum að ég ætli að snúa við,
eitthvað sé ekki eins og það á að
vera og ég þurfi að fara til læknis.
Ég læt heilsugæsluna vita, ríð að
bílnum og keyri á heilsugæsluna
þar sem ég var greindur með
mikinn hjartslátt eða um 260
slög á mínútu. Þaðan er ég fluttur
með sjúkraflugi til Reykjavíkur á
Landsspítalann. Eftir að hafa
farið í skoðun og þræðingu er ég
greindur með stækkandi hjarta
og tæki sem er hvort tveggja í
senn gangráður og bjargráður
er komið fyrir í mér og tengt

við hjartað. Sjúkdómurinn lýsir
sér þannig að hjartað er latt en
gangráðurinn gerir það að verkum
að ég fer aldrei niður fyrir 60 slög
á mínútu og bjargráðurinn grípur
inn í ef hjartað stoppar eða fer
í yfirsnúning með því að senda
frá sér rafstuð til að endurræsa
systemið.
Ég hafði aðeins verið farin að
finna fyrir einkennum áður t.d.
þegar ég var í tennis eða að hlaupa
þá fann ég stundum fyrir svima við
snarpar hreyfingar og í almennri
læknisskoðun hafið komið fram
að hjartslátturinn væri frekar
hægur.
Næsta áfall var síðan á aðal
fundi SSA á Borgarfirði Eystra
í desember 2008 en þar vildi
svo til að ég var að ræða um

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

mikilvægi sjúkraflutninga fyrir
landsbyggðina og þegar ég var
um það bil að ljúka máli mínu
þá datt ég niður og hefði líklega
ekki vaknað aftur nema fyrir það
að bjargráðurinn tók yfir og kom
hjartanu í gang. Ég rankaði við
mér á fundinum og velti fyrir
mér hvar ég væri og hvað hefði
gerst? Hjúkrunarkonur á staðnum
veittu fyrstu hjálp og í kjölfarið var
ég fluttur aftur með sjúkrabíl á
Egilsstaði og síðan til Reykjavíkur
með flugi. Eftir þetta komu 2 áföll
þar sem bjargráðurinn greip inn í
áður en illa fór.

Viðhald á
tækjabúnaði

Bjarg- og gangráðurinn eru
lífsnauðsynleg tæki og án þeirra
væri ég sennilega ekki hér. Ég
er óendanlega þakklátur fyrir
þau ótrúlegu úrræði sem lækna
vísindin búa yfir og þrátt fyrir að
ég hafi þurft að breyta um lífsstíl
þá get ég sinnt mínu starfi og
áhugamálunum. Þó ég hlaupi
ekki eins hratt og fari mér aðeins
hægar, vinn meira eins og jarðýta
en ekki Porche. Það að fara sér
hægar hefur um leið orðið til þess
að ég tek betur eftir umhverfinu,
íslensku flórunni og því sem er að
gerast í umhverfinu með nokkuð
öðrum hætti en áður var.
Árið 2013 var komið að því að
uppfæra tækjabúnaðinn og skipta

um batteríin. Eitthvað klikkaði því
ég fékk sýkingu og þurfti að fara til
Noregs í erfiða aðgerð til að taka
burt tækjabúnaðinn og tilheyrandi
leiðslur úr hjartanu til að komast
fyrir sýkinguna. Í aðgerðinni var
ég deyfður en ekki svæfður og
upplifði nokkrum sinnum að ég
myndi ekki hafa það af. Aðgerðin
heppnaðist engu að síður vel og
eftir á annan mánuð á spítölum
gat ég aftur snúið mér að daglegu
lífi. Frábært hvað hægt er að gera
með aðstoð þekkingar og vísinda.
Ég er óendanlega þakklátur öllum
þeim góðu og styrku höndum sem
komu að því að stilla gangverkið í
mér á nýjan leik.

Undir stöðugu
eftirliti

Ég fer reglulega í eftirlit þar
sem mæld eru ýmis gildi og farið
yfir niðurstöður sem skráðar eru
sjálfvirkt í tækjabúnaðinn, sem er
nú innbyggður í mig.. Auk þess
lesa tækin á hverri nóttu inn
upplýsingar og senda sjálfvirkt
á Landspítalann, þannig að það
má segja að ég sé undir stöðugu
eftirliti. Maður upplifir öryggi
að vita af þessum búnaði inn í
sér og alveg merkilegt að þetta sé
yfirhöfuð hægt.
Þorsteinn hvetur alla Grund
firðinga og Snæfellinga til að nýta
sér mælingarnar um helgina en
þær verða í:
Heilsugæslunni í Ólafsvík
kl. 10-13 laugardaginn 4. feb.
Heilsugæslunni í Grundarfirði
kl. 15-18 laugardaginn 4. feb.
Heilsugæslunni í Stykkishólmi
kl. 10-14 sunnudaginn 5. feb.
Mældur er blóðþrýstingur, blóð
fita, blóðsykur og súrefnismettun
auk þess sem boðið verður upp á
öndunarmælingu hjá hjúkrunar
fræðingi fyrir þá sem mælast lágir
í súrefnismettun. Þátttakendum
gefst jafnframt kostur á að taka
þátt í lýðheilsukönnun SÍBS “Líf
og heilsa”.

Snæfellsbær óskar eftir
starfskrafti við ræstingar
á Ráðhúsi Snæfellsbæjar

Starfskraft vantar við ræstingar á Ráðhúsi Snæfellsbæjar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfallið er 50% og felst það í ræstingum á ráðhúsinu að Klettsbúð 4
ásamt umsjón með veitingum á fundum í fundarsal ráðhússins.
Einnig þarf viðkomandi að geta leyst af í afgreiðslu ráðhússins ef á þarf að halda.
Æskilegur vinnutími er eftir hádegi, en getur verið sveigjanlegur eða samkvæmt samkomulagi.
Laun eru skv. kjarasamningi samflots bæjarstarfsmannafélaga og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar gefur bæjarritari í
síma 433-6900, netfang lilja@snb.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2017.

Þróun sjálfbærnivísa fyrir ferðamennsku
Sameinuðu þjóðirnar hafa til
einkað nýbyrjað ár, 2017, sjálfbærri
ferðamennsku. Megináherslur í
ferðamálaáætlunum stjórnvalda
síðastliðna áratugi hafa ítrekað
verið á mikilvægi þess að stuðla að
sjálfbærri ferðamennsku. En hvað
hefur áunnist? Hversu sjálfbær
er íslensk ferðamennska í dag á
alþjóðlegu ári sjálfbærrar ferða
mennsku?
Flest svæði á hinum svokallaða
„rauða lista“ Umhverfisstofnunar
um friðlýst svæði í hættu eru þar
vegna ágangs ferðamanna. Sjálf
bær ferðamennska er því sér
staklega mikilvæg á friðlýstum
svæðum. Fyrir tilstuðlan styrks frá
Stjórnstöð ferðamála ýtti Háskóli
Íslands úr vör síðastliðið haust
rannsóknarverkefni sem beinir
sjónum að þróun sjálfbærnivísa
fyrir ferðamennsku á friðlýstum
svæðum hér á landi. Þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull var valinn sem
tilviksrannsóknarsvæði.
Sjálfbær þróun krefst sam
þættingar vistfræðilegra, efna
hagslegra og félagslegra þátta í
ákvarðanatöku. Þessi samþætting
fæst einungis með heildrænni sýn
á alla áhrifaþætti. Auk þess krefst

sjálfbær þróun þess að horft sé
langt fram á veginn. Til að beina
áætlanagerð í átt að sjálfbærni
er nauðsynlegt að styðjast við
svokallaða sjálfbærnivísa. Sjálf
bærnivísar eru mælikvarðar til að
meta þróun eða breytingar mis
munandi áhrifaþátta. Sjálfbærni
vísar hjálpa þannig til við að
gera flókin ferli sem erfitt er að
greina, sýnilegri og skiljanlegri og
auka skilning á orsakasamhengi
á milli hinna mismunandi áhrifa
þátta. Sjálfbærnivísiar fyrir ferða
mennsku nýtast þannig sem stýri
tæki til að halda utan um heildar
mynd margvíslegra áhrifa ferða
mennsku. Ef sjálfbærnivísar ná
jöfnum höndum til samfélags,
umhverfis og efnahags geta þeir
gefið til kynna hvaða vandamál og
tækifæri eru í sjónmáli og styrkt
stoðir opinberrar ákvarðanatöku.
Til eru viðurkenndir sjálfbærni
vísar fyrir ferðamennsku sem
þróaðir hafa verið af Alþjóðlegu
ferðamálasamtökunum (UNWTO)
og öðrum samtökum víða um
heim. Unnin hafa verið drög að
lista yfir sjálfbærnivísa ferða
mennsku fyrir þjóðgarðinn Snæ
fellsjökul sem byggir á niður

stöðum heimildarúttektar á til
tækum alþjóðlegum vísum og
kortlagningu á viðkomustöðum
ferðamanna ásamt landfræðilegri
greiningu svæðisins.
Til þess að tryggja réttmæta
aðlögum vísanna er hins vegar
mikilvægt að fá viðhorf og þekkingu
íbúa til að meta notagildi vísanna
og viðunandi mælikvarða þeirra.
Stefnt er að því að halda íbúaþing
fyrir íbúa Snæfellsbæjar þann 20.
febrúar n.k. Íbúaþingið verður
haldið í gestastofu þjóðgarðsins

við Malarrif og hefst kl. 18:30.
Tilhögun og dagskrá þingsins
verður auglýst síðar.
Verkefnið er unnið í samstarfi
við þjóðgarðinn Snæfellsjökul.
Umsjón með verkefninu hefur
Rannveig Ólafsdóttir, prófessor
í ferðamálafræði við Háskóla
Íslands. Starfsmenn verkefnisns
eru Kristín Rut Kristjánsdóttir og
Guðmundur Björnsson doktors
nemar í ferðamálafræði við Háskóla
Íslands.

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Augl!sing um

álagningu fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2017
Álagningu fasteignagjalda 2017 hefur nú veri! loki!.
Álagningarse!lar fasteignagjalda fyrir ári! 2017 ver!a sem fyrr ekki sendir út í pappír,
heldur munu "eir ver!a a!gengilegir rafrænt í gegnum www.island.is.
Ef óska! er eftir "ví a! fá álagningarse!il sendan, vinsamlegast hafi! samband
vi! bæjarritara í síma 433-6900 e!a á netfangi! lilja@snb.is
Grei!sluse!lar ver!a heldur ekki sendir út í pappír til "eirra sem fæddir eru eftir
1948, nema "ess sé sérlega óska!. Ef óska! er eftir "ví a! fá senda grei!sluse!la,
vinsamlegast hafi! samband í síma 433-6900 e!a á netfangi! lilja@snb.is
Gjalddagar fasteignagjalda ver!a átta,
frá 1. febrúar til og me! 1. september 2017.
Ef fasteignagjöld eru ger! upp a! fullu fyrir 15. mars 2017
fæst 3% sta!grei!sluafsláttur.
Hægt er a! grei!a fasteignagjöld me! bo!grei!slum, og ef "ess er óska!,
vinsamlegast hafi! samband vi! skrifstofur Snæfellsbæjar sem fyrst.
Lækkun fasteignaskatts á íbú!um elli- og örorkulífeyris"ega er reiknu! vi! álagningu
fasteignagjalda. Afslátturinn er hlutfallslegur a! teknu tilliti
til allra skattskyldra tekna skv. skattframtali.
Ekki er "örf á a! sækja sérstaklega um "ennan afslátt.
Hægt er a! senda fyrirspurnir á netfangi! lilja@snb.is e!a hringja í síma 433-6900.

Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2017
Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og ló!a í Snæfellsbæ, sem tekur me!al annars mi! af stær!
"eirra, notkun og ló!arhlutastær!. Álagningarstofninn er fenginn frá !jó"skrá Íslands 31. desember ár
hvert auk #ess sem fasteignaskattur leggst á n$jar ló"ir og n$ mannvirki í hlutfalli vi" ársálagningu frá
næstu mána"armótum eftir a" #au eru skrá" og metin í Fasteignaskrá. Fasteignaskattur fellur ni!ur næstu
mána!amót eftir a! mannvirki er afskrá! í #jó!skrá Íslands. Byggingarfulltrúi sendir #jó!skrá Íslands
uppl$singar og gögn um n$byggingar, vi!byggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og a!rar
vi!eigandi uppl$singar. Eigendaskráning húsa og ló!a er í höndum S$slumannsins á Vesturlandi og er hún í
samræmi vi! "ingl$st skjöl/gögn. Allar "essar uppl$singar eru nota!ar vi! álagningu fasteignagjalda,
lei!réttingar, reikningager! og innheimtu sem fer fram hjá Snæfellsbæ
Fasteignaskattur á húsnæ!i í A-flokki

0,44% af fasteignamati

Fasteignaskattur á húsnæ!i í B-flokki

1,32% af fasteignamati

Fasteignaskattur á húsnæ!i í C-flokki

1,55% af fasteignamati

Ló!aleiga á húsnæ!i í A-flokki

1,80% af ló!amati

Ló!aleiga á húsnæ!i í B- og C-flokki

2,50% af ló!amati

Vatnsgjald á húsnæ!i í A-flokki

0,33% af fasteignamati

Vatnsgjald á húsnæ!i í B- og C-flokki

0,45% af fasteignamati

Holræsagjald á húsnæ!i í A-flokki

0,16% af fasteignamati

Holræsagjald á húsnæ!i í B- og C-flokki

0,20% af fasteignamati

Sorphir!u- og sorpey!ingargjald á íbú!ir

34.500 á tunnu

Sorphir!u- og gámagjald á sumarhús

13.400 á tunnu

Í A-flokki eru íbú!ir, íbú!arhús, sumarhús, útihús og mannvirki á bújör!um tengd landbúna!i.
Í B-flokki eru opinberar byggingar. Í C-flokki eru allar a!rar byggingar.
Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til #eirra elli- og örorkulífeyris#ega sem búa í eigin íbú". Mi"ast
afslátturinn vi" eftirfarandi tekjumörk li"ins árs og er hámarksafsláttur kr. 70.000.100% lækkun
Einstaklingar me! heildarárstekjur allt a! 2.900.000 krónur
Hjón me! heildarárstekjur allt a! 4.200.000 krónur
75% lækkun:
Einstaklingar me! heildarárstekjur á bilinu 2.900.001 - 3.500.000 krónur
Hjón me! heildarárstekjur á bilinu 4.200.001 - 4.600.000 krónur
50% lækkun:
Einstaklingar me! heildarárstekjur á bilinu 3.500.001 - 3.800.000 krónur
Hjón me! heildarárstekjur á bilinu 4.600.001 - 5.000.000 krónur
25% lækkun:
Einstaklingar me! heildarárstekjur á bilinu 3.800.001 - 4.100.000 krónur
Hjón me! heildarárstekjur á bilinu 5.000.001 - 5.300.000 krónur
Vi! álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reikna!ur út frá álagningu 2016 vegna skatttekna ársins 2015, ".e.
samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals(reitur 3.10.)
Gjalddagar fasteignagjalda eru 8: 1. febrúar og sí"an 1. hvers mána"ar (mars – september)
Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga.
Veittur er 3% sta"grei"sluafsláttur ef gjöldin eru greidd í heild sinni fyrir 15. mars 2017.
Hægt er a" ganga frá sta"grei"slu me" #ví a" draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á
banka: 0190-26-4240, kt.: 510694-2449.

