
Verðskrá fyrir leigu á lóðum og lendum - jan 2019

Leiguverð miðast við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í janúar 2019 sem þá var 460,5 stig

1. ha

Lágmarksverð* 2. - 25. ha

Umfram

25 ha

Til landgræðslu og skógræktar 6.071 kr. 4.840 kr. 1.661 kr.

Sumarhúsalóðir 108.103 kr. 4.840 kr. 0 kr.

Tún 18.775 kr. 9.554 kr. 6.403 kr.

Akrar 9.032 kr. 4.559 kr. 3.036 kr.

Beitilönd 19.777 kr. 10.545 kr. 6.547 kr.

* ) Gildir einnig fyrir lóðir sem eru minni en 1 hektari.
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Samþykkt 25.2.2019 EFS

Ef leiguland hefur ekki verið í ræktun fær afnotahafi afslátt af afnotagjaldi og nemur afslátturinn 100% á fyrsta ári, 

60% á öðru ári og 30% á þriðja ári en síðan er greitt fullt afnotagjald. Gildir um óbrotið land sem er brotið er til 

ræktunar og ræktað land sem hefur ekki verið í ræktun í fjögur sumur eða lengur.

Sé sáð vetraryrkjum í akra er ekki innheimt leiga fyrir árið sem sáð er heldur aðeins uppskeruárið. Gildir eingöngu 

um akra.

Leiguverð á hektara á ári

Auk leigugjalds sumarhúsalóða greiðist eingreiðsla sem er hlutdeild í kostnaði við skipulag, girðingar, vegagerð 

o.fl. Reiknað sérstaklega í hverju tilviki þar sem það á við. Á við um land til landgræðslu og skógræktar sem og 

sumarhúsalóða.

Heimilt er að semja um afslátt frá ofangreindu verði ef um mjög rýrt land er að ræða og leigutaki leggur í mikinn 

kostnað við uppgræðslu landsins. Á við um tún, akra og beitilönd

Heimilt er að semja um afslátt frá ofangreindu verði ef leigutaki þarf að leggja í hlutfallslega mikinn kostnað við að 

girða og halda við girðingum. Á við um tún, akra og beitilönd.

Leiguverð tekur breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar.         Á við um allt 

land í verðskrá.

Leiguverð er án vsk


