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Fræðslu- og menningarsvið 

  

                      Gjaldskrá 2020 

                    Byggðasafn, bókasafn og héraðsskjalasafn 
  

  

 
  2019   2020 

Byggðasafnið Hvoll       

Fullorðnir  870    890 

Ellilífeyrisþegar             540   550  

18 ára og yngri Frítt        Frítt 

     
 

  2019    2020 

Bókasafn                       

Árgjald til skipa og fyrirtækja 3.240    3.300 

Árgjald til lánþega utan sveitarfélags 2.160        2.200 

Árgjald til íbúa  Frítt    Frítt 

Glatað kort - endurnýjun 1.080                    1.100      

Leiga á nýjum mynddiskum 270   275 

Aðgangur að interneti 220   225 

Millilánasafn pr. eintak  540   550 

Millilánasafn hámark 1.620   1.660 

Lán á lesbretti 270   275 

Ljósrit – prentun pr. síðu 55   56 

Dagsektir umfram 30 daga 45   46 

Dagsektir mynddiskar umfram 3 daga 165   170 

Glatað eintak - fullorðinseintak 2.160   2.215 

Glatað eintak - barnaeintak 1.080   1.100 

Glatað tímarit 540   550 

     

     
 2019   2020 

Héraðsskjalasafn    
 

Notkun á ljósmynd til einkanota (öll birting og dreifing óheimil) 1.000   1.025 

Birting ljósmyndar í útgáfu (varðar bækur, bæklinga, netmiðla,      

veggspjöld, upplýsingaskilti og kvikmyndir)  6.500   6.660 

Birting ljósmyndar á forsíðu bókar/tímarits 15.000   15.370 

Notkun á ljósmynd sem fellur utan þess sem að ofan er talið    

skal tekin til sérstakrar skoðunar.      

Verð fer eftir upplagi og eðli viðkomandi notkunar.     
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          2019   2020 

Söluvörur     
Göngukort - Tröllaskagi 2.160   2.215 

Gamlar bækur 110   112 

Saga Dalvíkur – 4 bindi 3.780   3.875 

Saga Dalvíkur – stök bindi 1.620   1.660 

Skannaðar myndir 270   275 

     
 

Gjaldskráin miðast við neysluverðsvísitölu með húsnæðislið og er upphafsstaða miðuð við 1. september 2016 (438,5 stig). 
Gjaldskrárbreytingar eru einu sinni á ári og tekur hækkunin gildi 1. janúar ár hvert. Tekið er mið af þjóðhagsspá Hagstofu 
Íslands þann 1. september ár hvert um breytingar á neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár. Grunngjald gjaldskrár breytist ekki 
á milli ára nema að íþrótta- og æskulýðsráð ákveði að breyta grunngjaldi til hækkunar eða lækkunar óháð breytingu á 
neysluverðsvísitölu og leggur þá viðkomandi ráð þá tillögu fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Ef viðkomandi ráð gerir ekki 
slíka tillögu þá uppfærist gjaldskráin sjálfkrafa þann 1. janúar ár hvert  

 
Samþykkt í Menningarráði Dalvíkurbyggðar þann 14.11.2019 

Samþykkt í sveitarstjórn þann 29.11.2019 
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2019 
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