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Leikskóladvöl barna. 
 

Dvalargjald á mánuði:     
Tímagjald umfram 8 tíma kr.  6.500.- 

1 tími í dvöl kr.  3.400.- 

4 tíma dvöl kr.  13.600.- 

8 tíma dvöl kr.  27.200.- 

9 tíma dvöl kr.  33.700.- 

 

Leikskóladvöl er ákvörðuð í samræmi við gildandi reglur sem eru á vef Sveitarfélagsins. 

 

Fæði: 
Morgunverður kr.  2.600.- pr. mán. 

Hádegisverður kr.  5.900.- pr. mán. 

Síðdegishressing kr.  2.600.- pr. mán. 

 

Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í leikskóla: 
Systkinaafsláttur 2. barn 50% afsláttur 

Systkinaafsláttur 3. barn 75% afsláttur 

Systkinaafsláttur 4. barn 100% afsláttur 

• Systkinaafsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi en ekki af fæði. 

• Tekjutengdur afsláttur :  Allir foreldrar geta sótt um tekjutengdan 
afslátt. Afsláttur er veittur af almennu dvalargjaldi, ekki fæði, í 
samræmi við tekjuviðmið sem Sveitarfélagið Vogar setur, sjá töflu 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

• ATH að ekki er hægt að fá hvorutveggja systkinaafslátt og tekjuafslátt. 

• Gjald er greitt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi er 14 
dögum síðar.  

• Ef barn er ekki sótt á tilskyldum tíma greiða foreldrar kr. 800,- pr. skipti. 
Gjaldið er innheimt eftir á með leikskólagjöldum næsta mánaðar. 

 
- Systkinaafsláttur gildir um barn í leikskóla ef systkini, 12 mánaða eða eldra, 

dvelur hjá dagforeldri í Sveitarfélaginu Vogum. 

TEKJUVIÐMIÐ: 

Brúttótekjur á ári Á mánuði Afsl. 

Einstaklingur:     

0 til 4.479.300 kr. 373.275 kr. 40% 

4.479.301 kr.  til 
5.373.900  kr. 447.825 kr. 20% 

Fólk í sambúð:     

0 til 6.269.760 kr. 522.480 kr. 40% 

6.269.761 kr. til 
7.524.720 kr. 627.060 kr. 20% 
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Gjaldskrá frístund og grunnskóli: 
Frístundaskóli: 
  
Frístundaskóli (kl.13:10-17:00 nema föstud. til 16:00) pr. mán. kr. 14.585.- 
Frístundaskóli (kl.13:10-16:00)   pr. mán.     kr. 11.600.- 
Síðdegishressing (í frístundarskóla) pr. mán. pr. mán.     kr.  3.000.-  
Frístundaskóli pr. klst.       kr.       510.- 
Síðdegishressing (stök greiðsla pr. dag)                     kr.       220.- 
Afsláttur fyrir annað barn 50% 
Afsláttur fyrir þriðja barn 75% 
Afsláttur fyrir fjórða barn 100% 

 
Gjald er innheimt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 14 dögum 
síðar. Uppsagnarfrestur er  hálfur mánuður og skal uppsögn berast skriflega 
eigi síðar en 15. hvers mánaðar. 

 
Grunnskóli: 
Gjald fyrir skólamáltíð á önn   Gjaldfrjálst. 

 

Tónlistarskóli: 
Heilt nám, vorönn 2022 kr. 44.700.- 
Heilt nám, haustönn 2022 kr. 44.700.- 
Afsláttur fyrir annað barn 50% 
Afsláttur fyrir þriðja barn  75% 
Afsláttur fyrir fjórða barn  100% 
 

 
Gjaldskrá leikjanámskeið. 

 
Leikjanámskeið: 

4 dagar með hressingu kr. 12.500.- 
5 dagar með hressingu kr. 15.500.- 
Afsláttur fyrir annað barn 50% 
Afsláttur fyrir þriðja barn 75% 
Afsláttur fyrir fjórða barn 100% 
 
 
 

- Vanskil vegna valkvæðrar þjónustu Sveitarfélagsins Voga er samræmd. 
- Í öllum tilvikum er það skilyrði við inntöku að forráðamenn/greiðendur séu 

ekki í vanskilum við Sveitarfélagið Voga. 
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Bókasafn: 
Árgjald kr.  2.300.- 
- Frítt fyrir börn yngri en 18 ára og þá sem eru 67 ára og eldri. 

Millisafna lán kr. 1.160.- 
Panta bók í útláni kr. 175.- 
Sektir vanskila pr. eintak á dag. kr. 150.-  

 

 
Heimilishjálp: 

Félagsleg heimaþjónusta pr. klst. Kr.                   750,- 
20 miða matarkort. Kr.     16.000.- 
Matarbakkar, sendingarkostnaður innifalinn Kr.     800.- 
 

Veittur er afsláttur af félagslegri heimaþjónustu samkvæmt tekjum í samræmi við  afslátt á 
fasteignaskatti fyrir elli- og örorkulífeyrisþega. 
 
 
 

Prentun og afritun á skrifstofu: 
Vottorð kr. 1.650.- 
Ljósrit A4 kr.      50.- 
Ljósrit A3 kr.    160.- 
Ljósrit A2 (+ þjónustugjald 1 stk) kr.    200.- 
Ljósrit A1 (+ þjónustugjald 1 stk) kr.    400.- 
Þjónustugjald, ljósritun/skönnun/skurður o.fl. kr. 1.500.- 

 
 
 

Dvöl hjá dagforeldrum: 
Niðurgreiðsla fyrir 4-5 tíma dvöl pr. mán. kr.  23.000.- 
Niðurgreiðsla fyrir 6-7 tíma dvöl pr. mán. kr.  35.000.- 
Niðurgreiðsla fyrir 8-9 tíma dvöl pr. mán. kr.  60.000.- 
 
 
Starfsleyfi fyrir hvert dagforeldri kr.  31.000.- 
 
 
 

 

 
- Vanskil vegna valkvæðrar þjónustu Sveitarfélagsins Voga er samræmd. 
- Í öllum tilvikum er það skilyrði við inntöku að forráðamenn/greiðendur séu 

ekki í vanskilum við Sveitarfélagið Voga. 
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Hafnargjöld 
 

Undir 20 brl. 
Mánaðargjald   Kr.  14.000,- 
Ársgjald   Kr.  113.000,- 

21-50 brl. 
Mánaðargjald  Kr. 19.000,- 
Ársgjald  Kr.  152.000,- 

51 brl. – stærri 
Mánaðargjald  Kr.  28.000,- 
Ársgjald  Kr.  310.000,- 
 
Tímagjald pr.klst. Kr.  6.500 
Aukalykill  Kr.  1.800,- 
Gjald fyrir. rafmagn samkv.mæli  Kr. 30,- 
Afsláttur eldri borgara 67 ára og eldri ( af hafnargjaldi, ekki þjónustu)  25% 

 
 
Útkall reiknast að lágmarki 4 klst og ef fleiri en einn viðskiptavinur nýtur þjónustu í sama útkalli skiptist kostnaður 
við útkallið milli aðila í hlutfalli við veitta þjónustu.Þó eru útköll vegna vigtunar, tenginga rafmagns og fleira  utan 
dagvinnutíma að jafnaði 1 klst. lágmark.  
Gjald er innheimt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 14 dögum síðar, Greitt er gjald þar til lykli 
hefur verið skilað. 
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Vogahafnar vegna skipsins. Er 
skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. 
gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef 
hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir 
skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda 
áfallinna gjalda. 

 

„ Öll skip, að undanskildum fiskiskipum, skemmtibátum sem ekki mega flytja fleiri en 
12 farþega, herskipum, hjálparskipum í flota, skipum sem þjónusta fiskeldi og skipum 
í ríkisrekstri sem nýtt eru í þágu hins opinbera og skylt er að innheimta samkvæmt f. 
lið, 1. tl. 2. mgr. 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003 og 11.gr. c í lögum nr. 33/2004 um 
varnir gegn megnun hafs og stranda, skulu greiða eftirfarandi gjald fyrir móttöku og 
meðhöndlun á úrgangi frá skipum:  
Skip minni en 10 BT: Kr. 2.400 / mánuð  
Skip 10 – 100 BT: Kr. 4.800 / mánuð  
Skip stærri en 100 BT: Kr. 8.400 / mánuð  
Sorpeyðingargjald er innifalið í ofangreindum verðum.” 
 

 
- Vanskil vegna valkvæðrar þjónustu Sveitarfélagsins Voga er samræmd. 
- Í öllum tilvikum er það skilyrði við inntöku að forráðamenn/greiðendur séu 

ekki í vanskilum við Sveitarfélagið Voga. 
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Íþróttamiðstöðin í Vogum 
 

 

Sundlaug 
Íbúar Sveitarfélagsins Voga kr.   0.- 
Elli- og örorkulífeyrisþegar kr.  0.- 
Börn að 18 ára aldri Kr. 0.- 
Fullorðnir, stakt skipti  kr.     1.000.- 
30 miða kort fullorðnir  kr.  25.000.- 
10 miða kort fullorðnir  kr.  8.000.- 
Árskort fullorðnir  kr. Hættir 
Árskort fullorðnir ef keypt 50 eða fleiri kort  kr. Hættir 
Leiga á handklæði pr. skipti kr.     600.- 
Leiga á sundfötum pr. skipti kr.     600.- 
 

 
Íþróttasalir 
Stór salur pr. klst.  kr. 8.700.- 
Stór salur stakur tími per klst. kr. 10.100.-  
Minni salur pr. klst.  kr. 3.200.- 
Íþróttahópar á sólarhring pr. einstakling  kr. 3.100.- 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Vanskil vegna valkvæðrar þjónustu Sveitarfélagsins Voga er samræmd. 
- Í öllum tilvikum er það skilyrði við inntöku að forráðamenn/greiðendur séu 

ekki í vanskilum við Sveitarfélagið Voga. 
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Tjarnarsalur: 
Stærri viðburðir, svo sem dansleikir kr. 129.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 6 tímar kr./klst. 3.500.- 
Veisla kr. 65.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 4 tímar  kr/klst. 3.500.- 
Fundur ½ dagur kr. 25.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 2 tímar kr./klst. 3.500.- 
Fundur heill dagur  kr.    41.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 4 tímar kr./klst.     3.500.- 
Dúkaleiga, litlir dúkar (fjögurra manna borð) kr.         600.- 
Dúkaleiga, stórir dúkar (átta manna borð) kr.        1.100.- 
Dúkaleiga, veisluborð kr.        1.600.- 
 
Flygill kr.      8.500.- 
Gjald ef salur er afhentur degi fyrir leigudag kr.       8.500.- 

 
 
 

Álfagerði: 
Veisla kr.  41.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 4 tímar kr./klst. 3.500.- 
Fundur ½ dagur kr.  17.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 2 tímar kr./klst. 3.500.- 
Fundur, heill dagur kr.  26.000.- 
Umsjónarmaður að lágmarki 4 tímar kr./klst. 3.500.- 
Gjald ef salur er afhentur degi fyrir leigudag kr.  8.500.- 
Útleiga íbúða í Álfagerði per mánuð kr. 102.000.- 

 
 
 

- Vanskil vegna valkvæðrar þjónustu Sveitarfélagsins Voga er samræmd. 
- Í öllum tilvikum er það skilyrði við inntöku að forráðamenn/greiðendur séu 

ekki í vanskilum við Sveitarfélagið Voga. 
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Skattar og gjöld árið 2022:  
 
 
Fasteignaskattur, íbúðir,hesthús A-stofn, % af fasteignamati 0,43% 
Fasteignaskattur, opinbert, B-stofn 1,32% 
Fasteignaskattur, atv.húsnæði, C-stofn, % af fasteignamati 1,65% 
Fráveitugjald, íbúðir, % af fasteignamati 0,11% 
Fráveitugjald, atv. húsnæði, % af fasteignamati 0,11% 
Vatnsgjald, íbúðir, % af fasteignamati 0,1% 
Vatnsgjald, atv. húsnæði, % af fasteignamati 0,19% 
Vatnsgjald, atv. húsnæði, kr. á tonn 15,50- 
Lóðarleiga, % af fasteignamati lóðar 0,5% 
Sorphirðugjald, kr. pr. sorptunnu 18.631.- 
Sorpeyðingargjald, kr. pr. fasteignanúmer 30.395.- 

 
Veittur er afsláttur á fasteignaskatti íbúðarhúsnæðis til eigin nota hjá elli- og 
örorkulífeyrisþegum:  
Tekjur allt að: 

Einstaklingar Hjón Afsláttur  

4.393.436 6.150.810 100%  

4.704.476 6.586.267 75%  

5.080.832 7.113.167 50%  

5.485.417 8.535.686 25%  
 

 
 

Bæjarstjórn samþykkir að veittur verði 5% staðgreiðsluafsláttur af fasteignaskatti, 
séu gjöldin að fullu greidd eigi síðar en 19. febrúar 2022. 
 
Gjalddagar eru 10, frá 25. janúar - 25. október, eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. 
 
 
 
 
 


