
Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar  

eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. júlí 2022, virðisaukaskattur 
sem fallið hefur í eindaga til og með 5. júlí 2022 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga 
til og með 15. júlí 2022, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum 
launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslu-
gjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af 
ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, ofgreiðslu stuðnings úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta 
launakostnaðar á uppsagnarfresti, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- 
og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatrygg-
ingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan fjár-
magnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur, sérstakur 
skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum  
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er 
allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að 
gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, 
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án 
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verð út sérstök greiðsluáskorun 
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. júlí 2022

kopavogur.is

Auglýsing um breytt deiliskipulag í Kópavogi. 
Framlenging á kynningartíma.

Bakkabraut 2-4, Bryggjuvör 1, 2, 3, Þinghólsbraut 77 og 79. Breytt deiliskipulag. 

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 12. apríl 2022 með tilvísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi lóða við Bakkabraut 2 og 4, Bryggjuvör 1-3 og Þinghólsbraut 77 og 
79. Svæði 13 á þróunarsvæði á Kársnesi, ÞR-1 samkv. Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040. Í tillögunni er gert 
ráð fyrir að núverandi atvinnuhúsnæði á lóðunum víki og íbúðarhús rísi þess í stað. Skipulagssvæðið afmarkast af 
Þinghólsbraut og lóðamörkum Þinghólsbrautar 73 og 75 í austri, fyrirhugaðri nýrri vegtengingu milli Borgarholts-
brautar og Bakkabrautar í norðri, fyrirhugaðs nýs hafnarkants til vesturs og suðurs. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi 
íbúða á reitnum verði að hámarki 150, á 2-4 hæðum þar sem 4. hæðin verður inndregin. Gert er ráð fyrir 0,75-1 
bílastæði pr. íbúð og að u.þ.b. 90% þeirra verði í innbyggðum og niðurgröfnum bílageymslum. Fyrirhugað er að 
heildarbyggingarmagn á svæðinu verði 24.995 m² ofan- og neðanjarðar með nýtingarhlutfalli 1,9. A-rými ofanjarð-
ar 18.700m². B-rými ofanjarðar 2.595m². A-rými neðanjarðar 2.180m². B-rými neðanjarðar - Bílakjallari - 3.800m². 
Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000 og 1:500 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 30. 
mars 2022. Tillögunni fylgir einnig minnisblað um samgöngur frá VSÓ ráðgjöf dags. 26. apríl 2022, áhættumat 
vegna loftslagbreytinga dags. 27. apríl 2022 og minnisblað um umhverfisáhrif dags. 27. apríl 2022. Nánar er 
vísað til kynningargagna. 

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum 
um tillöguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á netfangið skipulag@kopavogur.is. 

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulagsdeildar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið 
skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 13:00 föstudaginn 19. ágúst 2022.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi

Ú
tboð

Nánar á:

hfj.is/utbod

Um er að ræða í þessum 1. áfanga að 
leggja aðkomutorg og aðalgöngustíginn 
með náttúrusteini að hluta og hellum. 
Svæðin verða snjóbrædd. 

Verklok eru 25.10.2022.   

Tilboð verða opnuð 26.07.2022 kl. 11:00.

Hellisgerði - hellulögn á 
aðalgöngustíg

ÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborgar slf  

óskar eftir tilboðum í framkvæmdina: 

STEKKJASKÓLI 2. ÁFANGI  
ALÚTBOÐ - HÚSBYGGING, 

Útboð nr. 2006052
Lauslegt yfirlit yfir verkið: 
Verkið felst í áframhaldandi uppbyggingu Stekkjaskóla í 
Björkurstykki á Selfossi, annar áfangi. Byrjað er að reisa fyrsta 
áfanga skólabyggingarinnar og er stefnt að því að taka bygg- 
inguna í notkun í lok árs 2022. Þá er einnig lokið við smíði og 
uppsetningu á færanlegum skólastofum grunnskólans.  
Verkefnið, Stekkjaskóli í Björkurstykki, 2. áfangi, skiptist í  
fullnaðarhönnun og byggingu annars áfanga skólans.  
Fullnaðarhönnun skal byggja á fyrirliggjandi forhönnun Horn-
steina arkitekta og Eflu verkfræðistofu og er ætlast til þess af 
bjóðendum að þeir fylgi þeirri forskrift sem þar er lýst en ekki 
að þeir leggi til nýjar lausnir í stærð mannvirkis, formi þess  
eða skipulagi. 

Framkvæmdum skal að fullu lokið 5. júlí 2024

Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour
Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengilegur hér: 
https://arborg.ajoursystem.net/Tender/DirectLink/fa667ca7-
aa8d-4810-affe-d8a4a11ef321   
Tilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour.  
Tilboð skulu sett fram með þeim hætti sem sett er fram í 
útboðskerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp 
þeim skrám sem gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfesting-
arpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, 
hefur afhending ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum 
leita til Ajour þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á að 
tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega 
vinnu við að skila þeim inn.

Skilafrestur tilboðs er til kl. 14:00 þriðjudaginn 23. ágúst 2022

Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á 
útboðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er liðinn. Bjóðen-
dum verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í kjölfar 
opnunar tilboða verður bjóðendum sent opnunaryfirlit rafrænt. 

Fasteignafélag Árborgar slf

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Esjumelar.	Norðurgrafarvegur	og	Bronsslétta.	
	 Gatnagerð	og	stofnlagnir,	útboð 15610.

•	 Bólstaðarhlíð	43	–	endurnýjun	á	þaki,		
	 útboð 15611

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod 


