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TILLAGA:
Bæjarráð samþykkir hækkun gjaldskrár fyrir hirðu og eyðingu sorps í Akraneskaupstað fyrir
árið 2016 um 1,5 % samanborið við árið 2015.
Sorphreinsunargjald vegna íbúðarhúsnæðis verði kr. 16.336 (var kr. 16.095 árið 2015) fyrir
hverja íbúð miðað við tvær sorptunnur (ein fyrir almennt sorp og önnur fyrir flokkað sorp) og
sorpeyðingargjald verði kr. 13.931 (var kr. 13.725 árið 2015) miðað við tvær tunnur (ein fyrir
almennt sorp og önnur fyrir flokkað sorp) . Gjöldin verði innheimt með fasteignagjöldum.
Þessi ákvörðun hefur jákvæð áhrif á rekstrarreikning samstæðu Akraneskaupstaðar um kr.
2.889.000.

GREINARGERÐ: Í fyrirliggjandi frumvarpi að fjárhagsáætlun er ekki gert ráð fyrir
hækkun sorpgjalda á milli áranna 2015 og 2016. Ákveðið var að taka sérstaka ákvörðun um
sorpgjöldin m.a. með hliðsjón af því að kæra á álagningu sorpgjalda hjá Akraneskaupstað
vegna áranna 2014 og 2015 var til meðferðar hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
(mál nr. 54/2015) og ekki til lykta leitt á þeim tíma sem fyrri umræða um fjárhagsáætlun fór
fram í bæjarstjórn þann 11. nóvember síðastliðinn. Úrskurður var kveðinn upp þann 26.
nóvember síðastliðinn og veitir mikilvæga leiðsögn um þá kostnaðarliði sem sveitarfélögum
er heimilt að leggja til grundvallar við gjaldtöku vegna þjónustunnar og er hann hafður til
hliðsjónar við ákvarðanatökuna nú.
Samkvæmt frumvarpinu er rekstrarniðurstaða Gámu neikvæð um kr. 2.910.000 með hliðsjón
af þeim tekju- og kostnaðarliðum sem lagðir eru til grundvallar sbr. framangreint. Rekstur
sorphirðu og sorphreinsunar vegna heimilissorps er færður undir tvo málaflokka: Annars

vegar málaflokk 08 hreinlætismál og hins vegar málaflokk 53 Gámu en vegna reglna um
virðisaukaskatts er nauðsynlegt að hafa rekstur móttökustöðvar í sérstöku fyrirtæki. Gáma
„selur“ þjónustu sína yfir á málaflokk 08 og saman mynda málaflokkarnir heildarniðurstöðu
rekstrar sorpmála kaupstaðarins.
Við ákvörðunartökuna

um gjaldskrána eru eftirtaldir tekju- og gjaldaliðir lagðir til

grundvallar:
1. Áætlaðar tekjur að fjárhæð kr. 79.155.000 (1,5 % hækkun gjalda).
2. Áætluð gjöld að fjárhæð kr. 79.078.000 sem greinast þannig:
a. Áætlaður sameiginlegur kostnaður, aðkeypt þjónusta o.fl. kr. 68.941.000.
b. Annar kostnaður vegna „stjórnunarkostnaðar“ og umsýslu bæjarskrifstofu
(stjórnsýslu- og fjármálasvið og skipulags- og umhverfissviðs) kr. 4.870.000.
c. Eigin vinna starfsmanna í Gámu kr. 300.000.
d. Áætlaður kostnaður vegna reksturs húsnæðis Gámu kr. 2.165.000.
e. Lóð Gámu kr. 2.169.000.
f. Áætlaðar afskriftir vagna fastafjármuna í Gámu kr. 633.000.
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