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Notkun

Rafmagn
Almenn notkun Orkuverð 7,99  kr/kWh

Fast gjald 5.262  kr/ár

Afl- og orkumæling Orkuverð 3,44  kr/kWh
Aflverð 12.523  kr/kW/ár

Fast gjald 51.599  kr/ár

Hitun (bátar) Orkuverð 7,15  kr/kWh
Fast gjald 10.806  kr/ár

Ljósastaurar Fast gjald 5.788 kr/ár

Heitt vatn
Almenn notkun Vatnsverð 69,97  kr/m3

Fast gjald 6.975  kr/ár

Kalt vatn
Notkun Vatnsverð 12,75  kr/m3

Fast gjald
Þvermál inntaks

Q 20-50 mm 4.010  kr/ár
Q 50 - 100 mm 10.311  kr/ár

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

Heimlagnagjöld

Rafmagn
3 x 63A 89.387 kr.
3 x 100A 137.555 kr.
3 x 200A 282.780 kr.
3 x 315A 443.341 kr.
Bráðabirgðaheimtaugar 3X63A 11.981 kr.
Vinnurafmagn (allt að þrír dagar) 6.008 kr.

Heitt vatn
20 - 32 mm 112.330 kr.
40 - 50 mm 156.014 kr.
63 mm 199.697 kr.

Kalt vatn
20 - 32 mm 102.477 kr.
40 - 50 mm 142.328 kr.
63 mm 182.180 kr.



Annað

Sameiginlegt
Álestur 787 kr.

Innheimta Vegna vanskila 1.066 kr.

Lokun Vegna vanskila 2.599 kr.

Ídráttarrör vantar eða ónothæft 4.991 kr/m

Frostálag vegna heimlagnar 1.497 kr/m

Skýringar

Greiða skal fyrir hverja heimlögn sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH, og skal greitt
þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH.

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”.

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 gjaldskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% 
samkvæmt nánari ákvörðun OH.

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.

Hámarksstærð heimlagnar fyrir heitt og kalt vatn samkvæmt verðskrá er 63 mm.
Óski notandi eftir stærri heimlögn en það, er gerður um það sérstakur samningur.

Ofangreindar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um að villur geti leynst í texta.
Öll verð eru án virðisaukaskatts.


