
Rafveita

Aðalheimtaugar fyrir rafveitu

Málstraumur 3 fasa kr

Alls með 24% 

vsk

Bráðabirgðaheimtaug 

Málstraumur 3 fasa kr

Alls með 

24% vsk

16 A 166.567 206.543 16 A 61.282 75.990

32 A 186.555 231.328 32 A 63.530 78.777

50 A 208.941 259.087 50 A 65.862 81.669

63 A 234.014 290.177 63 A 68.279 84.666

100 A 354.567 439.663 100 A 70.785 87.773

200 A 709.128 879.319 Lengdargjald  16 - 63 A 7.055 8.748

250 A 886.407 1.099.145 Lengdargjald  100 A 7.055 8.748

315 A 1.116.872 1.384.921

400 A 1.418.253 1.758.634

630 A 2.233.748 2.769.848

710 A 2.517.397 3.121.572

1200 A 4.254.833 5.275.993

Lengdargjald kr/m 13.815 17.131

Frístundahús kr

Alls með 24% 

vsk

50 A 234.014 290.177

63 A 280.817 348.213

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð aðalvara húsveitu. 

Lengd heimtaugar er mæld frá tengistað hennar við stofnlögn að inntaksstað. Innifalið í heimtaugagjaldi eru 20 metrar innan lóðar. 

Lengdargjald er greitt fyrir það sem er umfram þá metra sem eru innifaldir  í heimtaugagjaldinu.

Lengdargjald bráðabirgðaheimtaugar er greitt fyrir hvern metra. 

Bráðabirgðaheimtaugar skulu ætíð aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra.  

Heimlagnir - Verðskrá

Sérstakt ákvæði fyrir heimtaugar sem eingöngu eru ætlaðar til rafbílahleðslu við fjöleignarhús

Gildir frá 01.01.2023

Almennt verð heimtauga gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Reiknist heimlagnagjald/tengigjald fyrir nýja eða stækkaða heimlögn í grónu hverfi 

umfram almenna verðskrá er greitt samkvæmt kostnaðaráætlun eða raunkostnaði. Virðisaukaskattur reiknast 24% á öll heimtaugagjöld rafmagns.

Sú skylda hvílir á eigendum frístundahúsa að koma fyrir sérstökum tengikassa utan á húsum sínum þar sem inntaki og öðrum nauðsynlegum búnaði skal 

komið fyrir.  Sjá nánar í upplýsingariti heimlagna á heimasíðu NO og í tæknilegum tengiskilmálum (TTR).

Húsfélag getur sótt um viðbótarheimtaug inn á lóð, eða inn fyrir vegg í bílageymslu, ef núverandi heimtaug ber ekki fyrirséða rafbílahleðslu horft til 

álagsstýringar eða samskonar búnaðar. Viðbótarkostnaður vegna framkvæmda utan lóðar við lögn nýrrar heimtaugar er metinn í hverju tilfelli; miðað 

við aðstæður, getu dreifikerfisins og samnýtingu aðliggjandi lóðarhafa í samráði við Norðurorku um afhendingarstað. Ef mögulegt er að stækka 

heimtaug í sama tilgangi greiðist mismunur á heimtaugagjöldum viðkomandi stærða.



Heimlagnir - Verðskrá
Gildir frá 01.01.2023

Hitaveita

Þvermál inntaks aðalheimæðar

Allar veitur nema Reykjaveita kr

Alls með 11% 

vsk

Alls með 

24% vsk Bráðabirgðaheimæð kr

Alls með 

11% vsk

Alls með 

24% vsk

DN20 (28 mm pex) 557.023 618.296 690.709 DN20 (28 mm pex) 62.431 69.298 77.414

DN25 (32 mm pex) 720.122 799.335 892.951 DN25 (32 mm pex) 62.431 69.298 77.414

DN32 (40 mm pex) 946.374 1.050.475 1.173.504 DN32 (40 mm pex) 62.431 69.298 77.414

DN40 (50 mm pex) 1.295.451 1.437.951 1.606.359 Lengdargjald  20-32 mm 9.437 10.475 11.702

DN50 1.845.239 2.048.215 2.288.096

DN65 2.731.017 3.031.429 3.386.461

DN80 4.187.464 4.648.085 5.192.455

Lengdargjald í þéttbýli 11.476 12.738 14.230

Lengdargjald í dreifbýli 6.455 7.165 8.004

Frístundahús, allar veitur nema 

Reykjaveita kr

Alls með 11% 

vsk

Alls með 

24% vsk

22 mm pex (DN15) 557.023 618.296 690.709

28 mm pex (DN20) 668.428 741.955 828.851

Þvermál inntaks aðalheimæðar 

Reykjaveitu kr

Alls með 11% 

vsk

Alls með 

24% vsk

DN20 (28 mm) 733.369 814.040 909.378

DN25 (32 mm) 955.109 1.060.171 1.184.335

DN32 (40 mm) 1.263.604 1.402.600 1.566.869

DN 40 (50 mm) 1.739.570 1.930.923 2.157.067

DN50 2.488.950 2.762.735 3.086.298

DN65 3.696.578 4.103.202 4.583.757

Lengdargjald í þéttbýli 11.476 12.738 14.230

Lengdargjald í dreifbýli 6.455 7.165 8.004

Frístundarhúsnæði Reykjaveitu kr

Alls með 11% 

vsk

Alls með 

24% vsk

22 mm (DN15) 968.259 1.074.767 1.200.641

28 mm (DN20) 1.161.911 1.289.721 1.440.770

Lengdargjald bráðabirgðaheimæðar er greitt fyrir hvern metra. 

Bráðabirgðaheimæðar skulu ætíð aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra.  

Lengd heimæðar er mæld frá tengistað hennar við stofnlögn að inntaksstað. Innifalið í heimæðargjaldi eru 20 metrar. Lengdargjald er greitt fyrir það

sem er umfram þá metra sem eru innifaldir í heimæðagjaldinu.

Sú skylda hvílir á eigendum frístundahúsa að koma fyrir sérstökum tengikassa utan á húsum sínum þar sem inntaki, tengigrind og öðrum nauðsynlegum

búnaði skal komið fyrir. Sjá nánar í upplýsingariti heimlagna á heimasíðu NO og í tæknilegum tengiskilmálum (TTH).

Almennt verð heimæða gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Reiknist heimlagnagjald/tengigjald fyrir nýja eða stækkaða heimlögn í grónu hverfi 

umfram almenna gjaldskrá er greitt samkvæmt kostnaðaráætlun eða raunkostnaði. Virðisaukaskattur reiknast 11% á heimæðargjöld til húshitunar en 

24% á heimæðargjöld til annara nota.

Lengd heimæðar er mæld frá tengistað hennar við stofnlögn að inntaksstað. Innifalið í heimæðargjaldi eru 20 metrar í þéttbýli en 50 metrar í dreifbýli.

Lengdargjald er greitt fyrir það sem er umfram þá metra sem eru innifaldir eru í heimæðagjaldinu.

Sú skylda hvílir á eigendum frístundahúsa að koma fyrir sérstökum tengikassa utan á húsum sínum þar sem inntaki, tengigrind og öðrum nauðsynl.

búnaði skal komið fyrir. Sjá nánar í upplýsingariti heimlagna á heimasíðu NO og í tæknilegum tengiskilmálum (TTH).
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Vatnsveita

Þvermál inntaks aðalheimæðar

vatnsveitu kr Bráðabirgðaheimæð kr

32 mm 300.348 32 mm 62.854

40 mm 459.353 40 mm 62.854

50 mm 620.130 Lengdargjald  32-40 mm 7.647

63 mm 868.178

75 mm 1.258.858

90 mm 1.888.290

Lengdargjald í þéttbýli 13.174

Lengdargjald í dreifbýli 7.647

Frístundahús kr

25 mm 300.348

32 mm 360.418

Fráveita

Þvermál fráveitu

kr Frístundahús kr

110 - 150 mm tvöföld tenging 273.581 110 - 150 mm tvöföld tenging 300.939

Tengigjald fráveitu er háð hæðarpunktum veitukerfis og því mikilvægt að afla upplýsinga áður en farið er í hönnun frárennslis. Lóðarhafi ber

umframkostnað vegna tenginga og semja þarf sérstaklega um stærri tengingar og þar sem aðstæður eru óhefðbundnar. Hafa skal samband við

Norðurorku varðandi frekari upplýsingar, sjá skilmála fráveitu á heimasíðu NO.  Ekki reiknast virðisaukaskattur á tengigjald fráveitu.

Lengdargjald bráðabirgðaheimæðar er greitt fyrir hvern metra. 

Bráðabirgðaheimæðar skulu ætíð aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra.  

Sú skylda hvílir á eigendum frístundahúsa sem einnig eru með hitaveitu að inntak vatnsveitu skal tekið inn í inntakskassa hitaveitu.

Almennt verð heimæða gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum. Reiknist heimæðagjald/tengigjald fyrir nýja eða stækkaða heimæð í grónu hverfi umfram

almenna gjaldskrá er greitt samkvæmt kostnaðaráætlun eða raunkostnaði. Ekki reiknast virðisaukaskattur á heimæðar vatnsveitu.


