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1.mars Ellert Aðalgeir Hauksson, Ele Malm
2.mars Veleslava Ilieva Bokman
3.mars Eva Humlová
4.mars Álfdís Sigurveig Stefánsdóttir, Ómar M. H. Zarioh, 
           Roman Czeslaw Kudziewicz
7.mars Arna Þóra Ottósdóttir , Þorsteinn Aðalsteinsson

HÚSÖNDIN
sími:

8492804
4.tbl. 1.árg.
28.feb 2018

AÐALFUNDUR 
KVENFÉLAGS MÝVATNSSVEITAR

 Aðalfundur Kvenfélags Mývatnssveitar
verður  haldinn í Stakhól Sel hótel
Miðvikudaginn 7. mars kl 20.00

Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál

Nýjir félagar velkomnir
kveðja 

Stjórnin



            ÁLAGNING FASTEIGNAGJALDA 2018

Álagningu fasteignagjalda fyrir 2018  í Skútustaðahreppi er lokið.  Álagning 
fasteignagjalda byggir á gildandi fasteignamati allra fasteigna eins og það er í 
janúar ár hvert.
Gjalddagar eru átta, sá fyrsti 1. mars n.k. Gjalddagi gjalda undir kr. 20.000 er 
1. maí  n.k.  Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. 
Álagningaseðillinn 2018 er birtur rafrænt á www.island.is. Hann verður 
eingöngu sendur á pappír út á eldri borgara og fyrirtæki. Fasteignagjöld eru 
innheimt með rafrænum greiðsluseðlum sem hægt er að greiða í netbanka. 
Fasteignaeigendum er bent á þann möguleika að láta viðskiptabanka sinn sjá 
um beingreiðslur á fasteignagjöldum eða boðgreiðslur af  greiðslukortum. Ekki 
er veittur staðgreiðsluafsláttur af  fasteignagjöldum.

Fasteignagjöld 2018:
Fasteignaskattur A 0,625% af  fasteignamati 
Fasteignaskattur B 1,32% af  fasteignamati 
Fasteignaskattur C 1,65% af  fasteignamati 
Vatnsgjald 0,15% af  fasteignamati. 
Fráveitugjald, 0,225% af  fasteignamati. 
Rotþróargjald samkvæmt gjaldskrá. 
Lóðaleiga kr. 10,00 á m2.

Afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega:
Fasteignaskattur af  íbúðarhúsnæði, sem eigandi býr í, skal 
felldur niður/lækkaður hjá elli- og örorkulífeyrisþegum
samkv. eftirfarandi reglum: 
100% lækkun: 
Einstaklingar með (peninga) árstekjur allt að kr. 3.620.235 
Hjón með (peninga) árstekjur allt að kr. 5.054.667 
80% lækkun: 
Einstaklingar með (peninga) árstekjur allt að kr. 3.6020.235 til kr. 4.153.024 
Hjón með (peninga) árstekjur allt að kr. 5.054.667 til kr. 5.628.441 
50% lækkun: 
Einstaklingar með (peninga) árstekjur allt að kr. 4.153.024 til kr. 4.836.087 
Hjón með (peninga) árstekjur allt að kr. 5.628.441 til kr. 6.721.342 



Álagning fasteignagjalda á fasteignir sem leyfi hafa til reksturs 
gististaða: 
Ef  afnotum fasteignar sem metin er sem ein heild er á þann veg háttað að 
greiða ber fasteignaskatt af  henni samkvæmt fleiri en einum gjaldflokki, sbr. 
3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995, ákveður byggingarfulltrúi hlutfallslega skiptingu 
milli gjaldflokka, sbr. c-lið 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 að viðbættu álagi sbr. 
4. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 sem Skútustaðahreppur hefur nýtt sér. Skal 
eiganda veittur andmælaréttur áður en hlutfallsleg skipting er ákveðin í 
upphafi eða henni breytt. 

Rotþróagjald:
Fyrir hverja fasteign innan marka Skútustaðahrepps með eigin fráveitu, eða 
fráveitu sem ekki er tengd holræsakerfi í eigu Skútustaðahrepps, skal greiða 
árlegt þjónustugjald, sbr. 4.gr. samþykktar um hreinsun og losun rotþróa á 
starfssvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra. Fjárhæð árgjalds miðast við 
að mat og tæming rotþróar eigi sér stað þriðja hvert ár.
Árlegt gjald fer eftir stærð rotþróa og er eftirfarandi miðað við losun á þriggja 
ára fresti: 
- 0-4000 lítrar 15.000. 
- 4001-6000 lítrar 20.000 kr. 
- 6000 lítrar og yfir: 1.800 kr. fyrir hvern rúm. umfram 6000 lítra 
Endurkomugjald (þ.e. ef  ekki er búið að greiða aðgengi og undirbúa þró fyrir 
tæmingu) er 50% álag miðað við stærð þróar. 

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar. Álagning á 
sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi og rotþróargjaldi er kæranleg til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Frekari upplýsingar um álagningu fasteignagjalda eru veittar á heimasíðu
sveitarfélagsins: www.skutustadahreppur.is.  
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið halla@skutustadahreppur.is 
eða hringja í síma 464 4163.

Skútustaðahreppi, 27. febrúar 2018
Sveitarstjóri



Landsvirkjun óskar eftir sumarstarfsmanni í ræstingar í 
Kröflustöð frá 1. júní til 31. ágúst 2018. 

Starfið felur í sér þrif  í stöðvarhúsum og vélasölum.
Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja reynslu af  ræstingum 
og séu jákvæðir og liprir í mannlegum samskiptum.
Um dagvinnu er að ræða og er vinnutími frá 8-16.  
Mötuneyti og gisting á staðnum.
Sótt er um starfið með tölvupósti: starf@landsvirkjun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 25.mars. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María Guðjónsdóttir, 
thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is



KÆRU LESENDUR OG VIÐSKIPTAVINIR
Blaðið kemur út á miðvikudögum. Auglýsingar þurfa að 
berast fyrir kl 14:00 á þriðjudögum. 
Verðskrá: 
1/3 síðu auglýsing: 2.800 kr. m/vsk.
1/2 síðu auglýsing: 3900 kr. m/vsk.
 1/1 síðu auglýsing: 5.000 kr. m/vsk.
Þið getið haft samband við mig í 
síma 849-2804 eða með tölvupósti husondin@gmail.com.
Hafið það gott. Kær kveðja, Arnþrúður

 EKKI SÆKJA ALLIR SAMA BYR



 

AÐALFUNDUR AKSTURSÍÞRÓTTAFÉLAGS 
 MÝVATNSSVEITAR

Aðalfundur Akstursíþróttafélags Mývatnssveitar verður haldinn
 14.mars klukkan 20:00 í björgunarsveitarhúsinu á annarri hæð. 

Venjuleg fundastörf  og umræður verða á dagskrá fundarins. 
Anton Freyr ætlar að skella á sig svuntunni og baka fyrir fundinn.

Með vonum um að sjá sem flesta. 
Kv. Stjórn AMS.


