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NOTKUN  HEITT VATN ALMENN NOTKUN HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI  

Almenn notkun miðast við gjald pr. m3 vatns og er háð notkun 

Gjaldflokkur        Hitastig                Verð án vsk         2% skattur Samtals m/11% vsk 

       H50 70,0°C – 80,0°C              132,18                  2,64    149,66 kr/m3 

       H51 65,0°C – 69,9°C              105,74                  2,11    119,73 kr/m3 

       H52 60,0°C – 64,9°C                92,53                  1,85    104,76 kr/m3 

       H53 55,0°C – 59,9°C                87,24                  1,74      98,78 kr/m3 

       H54 50,0°C – 54,9°C                66,09                  1,32      74,82 kr/m3 

       H55 15,0°C – 49,9°C                39,65                  0,79      44,89 kr/m3 

       HU2 40,0°C – 50,0°C                63,59                  1,27      71,99 kr/m3 

 

 

NOTKUN  HEITT VATN FAST GJALD HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI 

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun 

Gjaldflokkur Stærð mælis           Verð án vsk         2% skattur Samtals m/11% vsk 

Fast verð  15 – 20 mm                  19.216                   384   21.756 kr/ár 

Fast verð  25 – 50 mm                  67.273                1.345   76.167 kr/ár 

Fast verð 65 mm og stærri        123.605                2.472 139.946 kr/ár 

 

 

NOTKUN HEITT VATN ALMENN NOTKUN AÐALDALUR OG KINN 

Almenn notkun miðast við gjald pr. m3 vatns og er háð notkun 

Gjaldflokkur        Hitastig                Verð án vsk         2% skattur Samtals m/11% vsk 

       H61 65,0°C – 80,0°C              158,12                  3,16    179,02 kr/m3 

       H62 60,0°C – 64,9°C              126,49                  2,53    143,22 kr/m3 

       H63 55,0°C – 59,9°C              107,38                  2,15    121,58 kr/m3 

       H64 50,0°C – 54,9°C                79,78                  1,60      90,33 kr/m3 

       H65 45,0°C – 49,9°C                63,82                  1,28      72,26 kr/m3 

       H66 15,0°C – 44,9°C                50,77                  1,02      57,48 kr/m3 
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NOTKUN HEITT VATN FAST GJALD AÐALDALUR OG KINN 

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun 

Gjaldflokkur    Stærð mælis                 Verð án vsk            2% skattur Samtals m/11% vsk 

Fast verð     15 – 20 mm                    24.948                      499     28.246 kr/ár 

Fast verð     25 – 50 mm                    88.552                    1.771   100.258 kr/ár 

Fast verð     65 mm og stærri         158.792                    3.176   179.784 kr/ár 
 

 

NOTKUN HEITT VATN ANNAÐ 

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, gripahús og sambærileg hús er fast gjald og tekur gjaldið mið af stærð mælis, 

en minnsta gjaldfærða notkun á heitu vatni til slíkra eigna er 350 m3/ár. 

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu. 

Greiða skal í ríkissjóð 2% umhverfis- og  auðlindaskatt af heitu vatni. 

Virðisaukaskattur er 11% af vatni tl húshitunar. Mæld snjóbræðsla og vatn til iðnaðarnota ber 24% vsk. 

 

 

HEIMLÖGN  HEITT VATN VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR 

M.v. Stál      M.v. PEX                               Verð án vsk          
Samtals verð 
m/11% vsk 

DN15      20 mm                                   kr. 383.845                           kr. 426.068 

DN20      25 mm                                   kr. 450.978                           kr. 500.585 

DN25                     32 mm                                   kr. 522.420                           kr. 579.887 

DN32      40 mm                                   kr. 617.458                           kr. 685.378 

DN40      50 mm                                   kr. 713.762                           kr. 792.276 

Breyting Greiddur er raunkostnaður vegna breytinga á heimlögn       

 
Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 m. 

 
11% virðisaukaskattur reiknast á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar, en 24% á heimæðargjöld til annarra nota. 
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NOTKUN HEITT VATN IÐNAÐARVATN 

Stærri notendur geta sótt um að kaupa heitt vatn á 75% af verði verðskrár, þar sem heitt vatn er notað sem beinn 

framleiðsluþáttur í atvinnustarfsemi notanda. 

Stórnotandi er sá sem notar meira en 100.000 m3 af heitu vatni árlega. 

 

NOTKUN  KALT VATN VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR  

Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun. Sala á köldu vatni er undanþegin virðisaukaskatti. 

Gjaldflokkur                                       Stærð mælis                              Samtals 

Fast gjald                                        15 – 20 mm        14.791 kr/ár 

Fast gjald                                            25 mm        19.781 kr/ár 

Fast gjald                                            32 mm        20.579 kr/ár 

Fast gjald                                            40 mm        32.967 kr/ár 

Fast gjald                                            50 mm        39.130 kr/ár 

Fast gjald                                            65 mm        53.152 kr/ár 

Fast gjald                                                                                    80 mm        82.024 kr/ár 

Fast gjald                                                                        100 mm og stærri        88.748 kr/ár 

 
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. 

 

 

 

NOTKUN KALT VATN FYRIRTÆKI VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR  

Notkunargjald                                               Taxti                              Samtals 

Vatnsverð                                                K80        23,64 kr/m3 

 
Fyrirtæki greiða notkunargjald auk vatnsgjalds skv. 7.gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004. 
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HEIMLÖGN KALT VATN VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR 

Heimlagnargjöld fyrir kalt vatn bera ekki virðisaukaskatt. 

Stærð heimlagnar                                          M.v. PEH                       Samtals 

       25 mm                                                  kr. 285.405 

       32 mm           kr. 345.666 

       40 mm                                                      kr. 407.285 

       50 mm           kr. 471.553 

       63 mm           kr. 536.002 

       Breyting Greiddur er raunkostnaður vegna breytingar á heimlögn  

 
Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 m. 

 

 

ANNAÐ  VEITUSVÆÐI ORKUVEITU HÚSAVÍKUR 

 
Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er0%, 11% eða 24% og ákvarðast af vsk-stigi viðkomandi veitutaxta. 

 

Skýring 
          Verð                                     Verð 
          án vsk                                  11% vsk 

   Verð 
   24% vsk 

Ídráttarrör vantar eða 
ónothæf 

         kr. 9.931 pr.m.                    kr. 11.023 pr.m.    kr. 12.314 pr.m. 

Frostálag v/heimlagnar          kr. 2.980 pr.m.                    kr. 3.308 pr.m.    kr. 3.696 pr.m. 

Álestur          kr. 1.567 pr.sk.                    kr. 1.739 pr.sk.    kr. 1.943 pr.sk. 

Lokun v/vanskila          kr. 5.170 pr.sk.                    kr. 5.738 pr.sk.        kr. 6.410 pr.sk. 

Innheimtugjald*          kr. 280 pr.sk.                       kr. 310 pr.sk.     kr. 347 pr.sk. 

 

 

SKÝRINGAR 

Ídráttarrör – Heimlagnir fyrir bæði heitt og kalt vatn skulu lagðar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að 

húsvegg. Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæf, greiðsist aukagjald skv. samþykktri 

gjaldskrá OH. 

 
Frostálag – Óski eigandi húsveitu eftir að heimlögn sé lögð þegar frost er í jörðu, er heimilt að innheimta 

aukagjald skv. samþykktri gjaldskrá OH. 
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Álestur – Viðskiptavinir sem sjálfir lesa af mælum og færa mælastöður inn á þar til gert svæði á “mínum 
síðum” OH, greiða ekki fyrir mælaálestur. Starfsmenn OH þurfa þó skv. reglugerð þar um að lesa af og 
staðfesta mælastöður á 5 ára fresti. 
 
Lokun v/vanskila – Sé um vanskil að ræða sem krefjast þess að senda þarf lokunarmann á staðinn. 
 
Innheimtugjald - Þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða beingreiðslur greiða ekki innheimtugjald 
og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka eða á “mínum síðum” OH. 
 
 

ALMENNAR 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 heimlagnir hafi verið lögð á frostfríu dýpi, frá tengistað OH við 

lóðarmörk að inntaksstað mannvirkis og að frágnagur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH. 

 

Rörastærðir ídráttarröra sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera: 

 

         VATNSVEITA     HITAVEITA 

Heimlögn Ídráttarrör Heimlögn Ídráttarrör 

25 mm 63 mm DN15 110 mm 

32 mm 63 mm DN20 110 mm 

40 mm 75 mm DN25 125 mm 

50 mm 110 mm - - 

63 mm 125 mm - - 

 

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægða 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% skv. nánari 

ákvörðun OH.  

 

Þegar heimlögn er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlögn að frádregnu hálfu gjaldi eldri 

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 þær til samræmis við framkvæmdakostnað. 

 

Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn, skal staðsetja hann í sama rými og aðalmæli og sem næst 

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

 

Þar sem heimlagnir fyrir heitt og kalt vatn koma inn í fasteign, skal vera niðurfall. 

 

Gjalddagi reikninga er 16. hvers mánaðar og eindagi 1. næsta mánaðar. 

Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga. 

 

Ofangreindar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur sem geta leynst í tölum og texta. 


