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RAFORKA
NOTKUN
Verð án vsk.
Almenn notkun
Orkusala
Orka
Dreifing
Orka
Flutningur
Fast gjald

Verð með 24,5% vsk.

3,69 kr./kWh

4,60 kr./kWh

3,12 kr./kWh
0,90 kr./kWh
7.740 kr. ári

3,88 kr./kWh
1,12 kr./kWh
9.636 kr. ári

3,32 kr./kWh

3,56 kr./kWh

2,80 kr./kWh
1,40 kr./kWh

3,48 kr./kWh
1,74 kr./kWh

4.698 kr./kW/ári

5.849 kr./kW/ári

1,38 kr./kWh
0,90 kr./kWh

1,72 kr./kWh
1,12 kr./kWh

5.000 kr./kW/ári
28.577 kr. ári

6.225 kr./kW/ári
35.578 kr. ári

50.715 kr. ári

63.140 kr. ári

Rafmagn til hitunar
Orkusala
Orka

*3)

Afl- og orkunotkun
Orkusala
Orka vetur
Orka sumar
Afl *1)
Dreifing
Orka
Flutningur
Afl *1)
Fast gjald
Tímamæling

*2)

HEIMLÖGN
3 x 50A
3 x 100A
3 x 200A
3 x 315A
Bráðabirgðaheimtaug 3X32A
Vinnurafmagn
Daggjald vinnurafmagns

101.013 kr.
155.446 kr.
319.559 kr.
501.003 kr.
Samkvæmt kostnaði
6.789 kr.
525 kr.

125.761
193.530
397.851
623.749

kr.
kr.
kr.
kr.

8.452 kr.
654 kr.

*1)

Við útreikning á afli er notaður hæsti afltoppur ársins.

*2)

Tímamældir notendur greiði 4% af dreifingu fyrir hvern hundraðshluta sem fasvik fer niður fyrir 0,9.

*3)

Virðisaukaskattur á rafmagn til hitunar er 7%.

*3)

HEITT VATN
NOTKUN
Verð án vsk.

Verð með 7% vsk.

Almenn notkun
Vatnsverð
Fast gjald

3
79,00 kr/m
10.700 kr/ár

84,53 kr/m3
11.449 kr/ár

Iðnaðarvatn
Stærri notendur þar sem heitt vatn er notað sem beinn
framleiðsluþáttur, geta sótt um að kaupa vatn á 25% verði.
HEIMLÖGN
20 - 32 mm
40 mm

157.164 kr.
218.283 kr.

168.165 kr.
233.563 kr.

KALT VATN
NOTKUN
Vatnsverð
Fast gjald
Þvermál inntaks
Q 20-50 mm
Q 50 - 100 mm

3
14,41 kr/m

8.400 kr/ár
14.700 kr/ár

Iðnaðarvatn
Stærri notendur þar sem kalt vatn er notað sem beinn
framleiðsluþáttur, geta sótt um að kaupa vatn á 25% verði.
HEIMLÖGN
20 - 32 mm
40 mm

115.805 kr.
160.840 kr.

ANNAÐ
Sameiginlegt
Verð án vsk
Álestur

Verð með 24,5% vsk.

889 kr.

1.107 kr.

Innheimta (Vegna vanskila)

1.205 kr.

1.500 kr.

Lokun (Vegna vanskila)

2.937 kr.

3.657 kr.

Ídráttarrör vantar eða ónothæft

5.640 kr/m

7.022 kr/m

Frostálag vegna heimlagnar

1.692 kr/m

2.106 kr/m

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 .
Rörastærðir sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:
Heitt vatn
Kalt vatn
Rafmagn
Gagnaveita OH

110 mm.
50 mm.
50 mm.
25 mm.

Inntaksbeygja fyrir heitt vatn fæst afhent há OH.

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.
Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn skal staðsetja mælinn í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.
Hámarksstærð heimlagnar fyrir heitt og kalt vatn samkvæmt verðskrá er 40 mm.
Óski notandi eftir stærri heimlögn en það, er gerður um það sérstakur samningur.
Við inntaksstað á heitu og köldu vatni skal vera niðurfall.
Við raforkutengingar skal fara eftir tilmælum Tæknilegra tengiskilmála raforkudreifingar.
Tímamældur notandi greiðir gjald fyrir tímamælinguna. Tímamældum notanda er einnig
gert að greiða sérstakt gjald ef fasvik mælist minna en 0,9. Greiðir hann þá 4% af dreifingu fyrir
hvern hundraðshluta sem fasvikið mælist neðan við 0,9.
Lágmarks afl sem notandi á afltaxta greiðir er 15kW, þó svo afltoppur tímabilsins mælist ekki svo hár.
Sé hæsti toppur ársins yfir 80 kW skal notandi greiða samkvæmt afltaxta.
Vilji notandi á almennum taxta kaupa af söluaðila á afltaxta, færist dreifing samhliða á afltaxta
samkvæmt skilmálum hér að ofan.
Vinnurafmagn er afhent við götuskáp. Um er að ræða tengikassa sem inniheldur mæli og varbúnað.
Úr tengikassanum er einn 32A tengill sem notandi tengist.
Notandi greiðir fyrir mælda notkun samkvæmt verðskrá, að viðbættu daggjaldi.
Vetrargjaldskrá rafmagns gildir frá okt.-apríl og sumargjaldskrá gildir frá maí-sept.
Ofangreindar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um að villur geti leynst í tölum og texta.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

