
Verðskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf. 1. janúar 2014

HEITT VATN

NOTKUN

Almenn notkun
Veitusvæði Taxti Hitastig Verð án vsk. 2% skattur Samtals m. 7%vsk.

H50 80°C < 113,13 2,3 123,5 kr/m3

H51 70°C 90,51 1,8 98,8 kr/m3

H52 65°C 79,20 1,6 86,4 kr/m3

H53 60°C 74,66 1,5 81,5 kr/m3

H54 55°C 56,57 1,1 61,7 kr/m3

H55 50°C  > 33,94 0,7 37,0 kr/m3

H61 65°C < 135,33 2,7 147,7 kr/m3

H62 60°C 108,26 2,2 118,2 kr/m3

H63 55°C 91,90 1,8 100,3 kr/m3

H64 50°C 68,28 1,4 74,5 kr/m3

H65 45°C 54,63 1,1 59,6 kr/m3

H66 45°C > 43,45 0,9 47,4 kr/m3

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.
Greiða skal í ríkissjóð 2% skatt af heitu vatni. 
Virðisaukaskattur er 7% af vatni til húshitunar. Sérmæld snjóbræðsla ber 25,5% vsk.
Upplýsingar um hitaleiðrétta taxta fást á skrifstofu Orkuveitunnar.

Fast gjald
Veitusvæði Stærð mælis Verð án vsk. 2% skattur Verð með 7% vsk.

Fast verð 15  til 20mm 16.447 328,9 17.950 kr/ár
Fast verð 25 til 50mm 57.577 1.151,5 62.840 kr/ár
Fast verð 65mm og stærri 105.791 2.115,8 115.460 kr/ár

Veitusvæði Stærð mælis Verð án vsk. 2% skattur Verð með 7% vsk.
Fast verð 15  til 20mm 21.352 427,0 23.304 kr/ár
Fast verð 25 til 50mm 75.790 1.515,8 82.717 kr/ár
Fast verð 65mm og stærri 135.907 2.718,1 148.329 kr/ár

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun.

Iðnaðarvatn
Stærri notendur þar sem heitt vatn er notað sem beinn
framleiðsluþáttur, geta sótt um að kaupa vatn á 25% verði.

Annað
Grunnverð fyrir sumarhús, fjárhús, hesthús og sambærileg 
hús er fast gjald - minnsta notkun á heitu vatni er 350 m³/ár.

HEIMLÖGN
Virðisaukaskattur reiknast 7% á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar en 25,5% á 
heimæðargjöld til annarra nota.
M.v. stál M.v. PEX Án vsk. Með  7% vsk.
DN15 20mm 328.525 kr. 351.522 kr.
DN20 25mm 385.983 kr. 413.002 kr.
DN25 32mm 447.128 kr. 478.427 kr.
DN32 40mm 528.468 kr. 565.461 kr.
DN40 50mm 610.894 kr. 653.657 kr.
Breyting Samkvæmt kostnaði

Verði heildarlengd heimæðar meiri en 20m er greitt 2% lengdargjald fyrir hvern
metra umfram 20m.
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KALT VATN

NOTKUN
Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi sveitarfélagsins Norðurþings, sem liggja 
við vegi eða opin svæði þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða vatnsgjald árlega.
Vatnsgjöld eru innheimt með fasteignagjöldum. 

Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds, skv. 7.gr. laga um vatnsveitur
sveitarfélaga nr. 32/2004.

NotkunargjaldTaxti Kr. Grunnur
Vatnsverð K80 20,23  kr/m3

Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti

Fast gjald
Stærð mælis Kr. Grunnur

Fast verð 15  til 20mm 12.659 kr/ár
Fast verð 25mm 16.929 kr/ár
Fast verð 32mm 17.613 kr/ár
Fast verð 40mm 28.216 kr/ár
Fast verð 50mm 33.491 kr/ár
Fast verð 65mm 45.492 kr/ár
Fast verð 80mm 70.203 kr/ár
Fast verð 100mm og stærri 75.958 kr/ár

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun.

Iðnaðarvatn
Stærri notendur þar sem kalt vatn er notað sem beinn
framleiðsluþáttur, geta sótt um að kaupa vatn á 25% verði.

HEIMLÖGN
Heimæðargjöld bera ekki virðisaukaskatt.
M.v. PEH Kr.
25mm 244.273 kr.
32mm 295.849 kr.
40mm 348.587 kr.
50mm 403.592 kr.
63mm 458.753 kr.
Breyting Samkvæmt kostnaði

Verði heildarlengd heimlagnar meiri en 20m er greitt 2% lengdargjald fyrir hvern
metra umfram 20m.



ANNAÐ

Sameiginlegt Verð með Verð með
Verð án vsk 7% vsk. 25,5% vsk.

Ídráttarrör vantar eða ónothæft 8.500 kr/m 10.668 kr/m

Frostálag vegna heimlagnar 2.550 kr/m 3.201 kr/m

Álestur 1.340 kr. 1.434 kr. 1.682 kr.

Lokun  (Vegna vanskila) 4.425 kr. 4.735 kr. 5.553 kr.

Innheimtugjald 240 kr. 257 kr. 301 kr.
(þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða eru í beingreiðslu borga ekki 
innheimtugjald og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka)

Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er mismunandi, 7% eða 25,5% og ákvarðast af vsk.stigi
viðkomandi veitutaxta

SKÝRINGAR

Greiða skal fyrir hverja heimlögn sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH, og skal greitt
þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH.  Afstöðumynd er sýnir allar lagnir skal fylgja umsókn.

Verðskrá miðast við að ídráttarrör fyrir heimlögn hafi verið lagt á frostfríu dýpi, frá tengistað OH 
við lóðamörk að inntaksstað mannvirkis, og frágangur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH. 
Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæft greiðist aukagjald samkvæmt “Annað, sameiginlegt”.
Inntaksbeygja fyrir heitt vatn fæst afhent hjá OH.
Rörastærðir sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:

Heimæð Ídráttarrör Heimæð Ídráttarrör Heimæð Ídráttarrör
25 63 DN 15 110 20
32 63 DN 20 110
40 75 DN 25 125
50 110
63 125

Óski eigandi húsveitu eftir að heimlögn sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða aukagjald 
samkvæmt “Annað, sameiginlegt”.

Sé fyrirsjáanlegt,vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við heimlögn verði meira
en 50% hærri en gildandi verðskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% 
samkvæmt nánari ákvörðun OH.  Þetta ákvæði gildir einnig þegar heimlögn er stækkuð.

Þegar heimlögn er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlögn að frádregnu
hálfu gjaldi hinnar fyrri heimlagnar, hvort tveggja miðað við gildandi verðskrá þegar breytingin fer fram.
Heimilt er þó að lækka verðið, eða fella niður, þegar sérstakar aðstæður mæla með því að mati OH.

Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans. 
og greiðir fyrir það samkvæmt kostnaði.

Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn skal staðsetja mælinn í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.

Óski notandi eftir stærri heimlögn en getið er í verðskrá, er gerður um það sérstakur samningur.

Við inntaksstað á heitu og köldu vatni skal vera niðurfall.

Gjalddagi reikninga er 15. hvers mánaðar og eindagi fyrsta næsta mánaðar.
Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga.

Ofangreindar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um að villur geti leynst í tölum og texta.

Sverleiki ídráttarröra
Vatnsveita Hitaveita Gagnaveita
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