Skeiða og Gnúpverjahreppur - Gjaldskrá sorphirðu 2020
Fráveitugjald:
Þar sem holræsakerfi er til staðar á vegum sveitarfélagsins er innheimt
holræsagjald, nemur gjaldið er 0,25% af fasteignamati.
1 kort ( 6m3) afhendist á hvert heimili í Skeiða og Gnúpverjahreppi og til
eigenda sumarhúsa fyrir losun úrgangs á gámasvæði sveitarfélagsins. Kortin
eru götuð eftir magni úrgangs. 0,25 m3 hvert gat. Því er mikilvægt að hafa þau
meðferðis þegar úrgangur er losaður.
Utan afgreiðslutíma getur fólk skilað almennu sorpi í smáum stíl.
Opnunartímar gámasvæðis:
• Árnes þriðjudaga frá kl:14 – 16 og laugardaga frá kl: 10 – 12
• Brautarholt miðvikudaga frá kl: 14 -16 og laugardaga frá kl: 13 -15
Hægt verður að leigja gám frá þjónustuaðila vegna sérstakra tilefna og
greiðist samkvæmt gjaldskrá .
Fyrirtæki sem skráð eru fyrir eignum í sveitarfélaginu greiða ekki sérstakt
sorphirðugjald og þau fá ekki kort. Þau greiða fyrir sorp samkvæmt
gjaldskrá.
Gámasvæðin taka við flokkuðum úrgangi frá fyrirtækjum í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi.
Gámasvæðin taka við almennu sorpi, grófum úrgangi, dýrahræjum,
málmum, brotajárni og lituðu timbri. Á svæðinu er jafnframt tekið á móti
spilliefnum, raftækjum og öðru sem telst til sorps frá heimilum og
fyrirtækjum.
1. gr. Innheimta
Innheimta skal gjald fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Skeiða- og
Gnúpverjahreppi samkvæmt gjaldskrá þessari, sbr. samþykkt nr. 32/2007
um meðhöndlun úrgangs, og nr. 149/2004 um hirðu og meðhöndlun seyru.
Gjöldin eru lögð á árlega og innheimt samhliða fasteignaskatti.
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2. gr. Sorphirðugjald.
a) 240 lítra tunna

36.960,- kr.

b) 660 lítra tunna

52.140,- kr.

c) 1.100 lítra tunna

54.450,- kr.

3. gr. Sorpeyðingargjald. A
Íbúðir

20.800,- kr.

Sumarhús

18.200,- kr.

Grá tunna 660 l

66.550,- kr.

Grá tunna 1100 l

112.530,- kr.

Almennt sorp 1/2 m3

3.850,- kr

Flokkað sorp gjaldskylt ½ m3

2.000,- kr

4. gr Gjald fyrir dýrahræ. B
Lagt á aðila með búrekstur
Gjaldflokkur 1 (mikil notkun)
Gjaldflokkur 2

120.000,- kr
80.000,- kr

Aðilar með búrekstur og ársveltu undir 5 mkr geta sótt um 40 %
afslátt af gjaldi fyrir dýrahræ.
5. gr. Seyrulosunargjald.
Árlegt gjald fyrir tæmingu rotþróa er. 11.500,- kr
Aukalosun seyru
45.000,- kr
Samþykkt á sveitarstjórnarfundi nr. 52 þann 09. desember 2020.

