
Sveitarfélagið Hornafjörður 

 
   

Hafnarbraut 27, 780 Hornafirði, kt. 590169-4639, sími 470 8000, fax 470 8001,hornafjordur@hornafjordur.is 

Gjaldskrá 2020 vegna útleigu á húsnæði og 

munum í eigu sveitarfélagsins 

Gjaldskrá skal bundin neysluvísitölu og uppreiknast 1. janúar ár hvert í samræmi við 

breytingu á vísitölu, grunnvísitala skal aldrei vera lægri en 365,5 stig 
 

Hofgarður – öll félagsaðstaða með borðum og stólum  

1 dagur/sólarhringur Kr. 38.543 

1 klst.  Kr.   6.387 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Hrollaugsstaðir - öll félagsaðstaða með borðum og stólum  

1 dagur/sólarhringur Kr. 38.543 

1 klst.  Kr.   6.387 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Holt – öll félagsaðstaða með borðum og stólum  

1 dagur/sólarhringur Kr. 28.683 

1 klst. Kr.   3.809 

Vinna starfsmanns hver klst.  Kr.   4.930 

  

Mánagarður  

Mánagarður er leikhús sveitarfélagsins. Sú staðreynd setur útleigu ákveðnar skorður 
og verður minni salurinn ekki leigður út á æfinga- og sýningartíma leikfélaga án 
samráðs við viðkomandi leikfélag. 

 

  

Mánagarður – minni salur með borðum og stólum  

1 dagur/sólarhringur Kr. 38.543 

1 klst. Kr.   6.387 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Mánagarður - stærri salur með færanlegu sviði og tilheyrandi búnaði  

1 dagur/sólarhringur Kr. 64.313 

1 klst.  Kr.   8.964 

Vinna starfsmanns hver klst.  Kr.   4.930 

  

Mánagarður – allt húsið með borðum og stólum  

1 dagur/sólarhringur Kr. 96.358 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Íþróttahúsið á Höfn með hlífðargólfi á komnu  

½ salur í 1 dag/sólarhring Kr. 32.157 

1 dagur/sólarhringur Kr. 51.428 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 



Sveitarfélagið Hornafjörður 

 
   

Hafnarbraut 27, 780 Hornafirði, kt. 590169-4639, sími 470 8000, fax 470 8001,hornafjordur@hornafjordur.is 

Íþróttahús á Höfn með færanlegu sviði, tilheyrandi hlífðargólfi á komnu, 
uppsettum drapperingum og borðum og/eða stólum fyrir 300 – 400 gesti. 

 

1 dagur/sólarhringur Kr. 168.066 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.     4.930 

  

Sundlaug  

Leiga á braut Kr.     5.513 

Öll laugin utan almennan opnunartíma fyrsta klst. Kr. 224.088 

                              Önnur klst.  Kr. 112.044  

                Hver klst. eftir það. Kr.   56.022 

  

Sindrabær  

Sindrabær er fyrst og fremst tónlistarskóli og tónlistarhús. Sú staðreynd setur útleigu 
ákveðnar skorður og verður húsið fyrst og fremst leigt út til tónleika. Almennar 
skemmtanir verða ekki leyfðar nema í undantekningartilfellum. 

 

  

Sindrabær salur án borða og stóla/bíósalur  

1 dagur/sólarhringur Kr. 38.543 

1 klst. Kr.   6.387 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Sindrabær með borðum og/eða stólum fyrir 100 – 200 gesti  

1 dagur/sólarhringur Kr. 64.313 

1 klst. Kr.   9.636 

Vinna starfsmanns hver klst.  Kr.   4.930 

  

Fundarhúsið í Lóni með borðum og stólum  

1 dagur/sólarhringur Kr. 28.683 

1 klst. Kr.   3.809 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Skólar sveitarfélagsins  

Skólastofa hver klst. Kr.   2.577 

Vinna starfsmanns hver klst. Kr.   4.930 

  

Borð og stólar  

Leigutaki sækir og skilar viðbótar borðum og stólum.  

Leiga á sólarhring fyrir staka stóla Kr.   258 

Leiga á sólarhring fyrir stök borð Kr.   258 

 
 
 


