
Gjaldskrá vegna útleigu á húsnæði og munum í eigu 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Gjaldskrá er bundin neysluvísitölu og uppreiknast 1. janúar ár hvert í samræmi við 
breytingu á vísitölu, grunnvísitala skal aldrei vera lægri en 365,5 stig. Greiðslur fyrir 
vinnu starfsmanna eru innheimtar í samræmi við laun þeirra og fylgja þær 
kjarasamningsbreytingum.

Hofgarður – öll félagsaðstaða með borðum og stólum
1 dagur/sólarhringur 40.508 kr.
1 klst. 6.713 kr.

Hrollaugsstaðir - öll félagsaðstaða með borðum og stólum
1 dagur/sólarhringur 40.508 kr.
1 klst. 6.713 kr.

Holt – öll félagsaðstaða með borðum og stólum
1 dagur/sólarhringur 30.146 kr.
1 klst. 5.181 kr.

Mánagarður - Í Mánagarði eru tveir salir. Annar salurinn er fimleikasalur og er hann ekki 
leigður út nema fyrir þorrablót og álíka stórviðburði. Hinn salurinn er skilgreindur fyrir 
leiklistarstarfsemi og er heimilt að leigja hann út undir viðburði, nema á æfinga- og 
sýningartíma leikfélaga.

Leiklistarsalur með borðum og stólum
1 dagur/sólarhringur 40.508 kr.
1 klst. 6.713 kr.

Fundarhúsið í Lóni með borðum og stólum
1 dagur/sólarhringur                                       30.146 kr.
1 klst. 5.181 kr.

Grunnkólar
Skólastofa hver klst. 2.708 kr.
Skóla- og íþróttahópar, gisting pr. einstakling 1.051 kr.
Aðgangur að heimilisfræðistofu hvert skipti allt að 4 klst. 5.780 kr.

Sundlaug
Leiga á braut 5.794 kr.
Öll laugin utan almenns opnunartíma Fyrsta klst. 235.514 kr.

Önnur klst. 117.757 kr.
Hver klst. eftir það 58.879 kr.

http://www.hornafjordur.is/


Íþróttahúsið á Höfn 
½ salur í 1 dag/sólarhring  
Allur salurinn í 1 dag/sólarhring   

½ salur í 1 dag/sólah. m. borðum og stólum fyrir  100-200 manns
Allur salurinn í dag/sólahr. m. borðum og stólum f. 300-400 manns

33.797 kr.
54.050 kr.

60.881 kr.
108.2018 kr.    

Ef nota á íþróttahúsið undir veislur eða stærri viðburði þá þarf að setja hlífðargólf á salinn, 
drapperingar, svið, færa inn húsgögn og e.t.v. fleira. Hægt er að kaupa þá þjónustu af 
félagasamtökum í sveitarfélaginu og þarf að semja um það sérstaklega.   

Leiga á sal 1 klst. 9.421 kr.

Sveitarfélagið Hornafjörður

Samþykkt í bæjarráði 23. júní 2022

Sindrabær
Sindrabær er fyrst og fremst tónlistarskóli og tónlistarhús. Sú staðreynd setur útleigu 
ákveðnar skorður.
Salur án borða og stóla/bíósalur
1 dagur/sólarhringur
1 klst.
Salur með borðum og/eða stólum fyrir 100 – 200 gesti

1 dagur/sólarhringur
1 klst.

40.508 kr. 
6.713 kr.

67.592 kr.
10.127 kr.

Þrykkjan er fyrst og fremst félagsmiðstöð fyrir börn og ungmenni. Um útleigu á henni gilda 
ákveðnar reglur til viðbótar almennum reglum.
1 klst. 5.255 kr.

Borð og stólar milli húsa
Leigutaki sækir og skilar viðbótar borðum og stólum. 
Leiga á sólarhring fyrir staka stóla pr. stykki 271 kr. 
Leiga á sólarhring fyrir stök borð pr. stykki 271 kr

http://www.hornafjordur.is/

