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Fitjasókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 4.285        Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stórássókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.528           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Gilsbakkakirkju 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.766           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
24.643 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Síðumúlasókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.209           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Álftártungusókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 6.168           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Akrasókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að a uðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.919           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bæjarsókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.527           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Lundarsókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflest ir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.063           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
15.497 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Norðtungukirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkju garðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.164           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
20.888 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hvammssókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin lá tin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.362           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Borgarkirkju  
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 19.132           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
92.486 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Álftanessókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.997           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Saurbæjarsókn 
b.t. gjaldkera 
301  Akranes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 24.198           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst gr eitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Leirársókn 
b.t. gjaldkera 
301  Akranes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 28.988           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Innrahólmssókn 
b.t. gjaldkera 
301  Akranes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 19.423           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hvanneyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 44.208           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reykholtssókn 
b.t. gjaldkera 
320  Reykholt 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugja ld) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykja vík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 36.474           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Stafholtssóknar 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 36.425           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Borgarness 
b.t. gjaldkera 
310  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áæt laðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006. 
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 171.538           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Akraness 
b.t. gjaldkera 
302  Akranes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 1.151.784           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Staðarhraunssókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 4.919           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Búðasókn 
b.t. gjaldkera 
356  Snæfellsbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.795           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Hellnarsóknar 
b.t. gjaldkera 
356  Snæfellsbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætla ð að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.025           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bjarnarhafnarsókn 
b.t. gjaldkera 
340  Stykkishólmur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.495           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Helgafellskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
340  Stykkishólmur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.509           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
18.027 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Narfeyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins  fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 6.956           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Breiðabólsstaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.642           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Snóksdalssókn 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún gre idd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.686           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Staðafellssóknar 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.172           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Dagverðarneskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.400           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Skarðskirkju  
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.520           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjug. Stóra-Vatnshornskirkj. 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.635           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgre iddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kolbeinsstaðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greid dan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 14.259           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Fáskrúðarbakkasókn 
b.t. gjaldkera 
311  Borgarnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftruna rfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið  við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 30.624           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Staðastaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
356  Snæfellsbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarle ga frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.167           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hvammssókn 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.957           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Staðarhólssókn 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.983           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kvennabrekkusókn 
b.t. gjaldkera 
371  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.311           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
51.899 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hjarðarholtssókn 
b.t. gjaldkera 
370  Búðardal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 57.220           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Ingjaldshólssókn 
b.t. gjaldkera 
360  Hellissandi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 97.891           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stykkishólmssókn 
b.t. gjaldkera 
340  Stykkishólmur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 202.581           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
43.165 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Ólafsvíkurkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
355  Snæfellsbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 151.395           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Grundarfjarðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
350  Grundarfjörður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 104.594           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Gufudalskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
380  Reykhólahr. 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.186           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Flateyjarsókn 
b.t. gjaldkera 
345  Flatey 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuld ina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 16.160           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Sauðlauksdalssókn 
b.t. gjaldkera 
455  Patreksfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.674           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Breiðuvíkursókn 
b.t. gjaldkera 
451  Patreksfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 5.475           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Saurbæjarsókn 
b.t. gjaldkera 
451  Patreksfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.890           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Hagakirkju 
b.t. gjaldkera 
451  Patreksfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleir i lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í ja fn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 14.188           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Brjánslækjarsókn 
b.t. gjaldkera 
451  Patreksfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneig nir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.432           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
2.138 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld v ið Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Garpsdalskirkju 
b.t. gjaldkera 
380  Reykhólahr. 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.410           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilg reina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reykhólasókn 
b.t. gjaldkera 
380  Krófsfj.nes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftruna rgjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 37.273           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stóra-Laugardalssókn 
b.t. gjaldkera 
460  Tálknafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 42.811           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Bíldudalskirkju 
b.t. gjaldkera 
465  Bíldudal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginh luta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 40.915           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Patreksfjarðarsókn 
b.t. gjaldkera 
450  Patreksfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 151.340           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hrafnseyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
465  Hofsós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætla ð að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.873           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Mýrasókn 
b.t. gjaldkera 
471  Þingeyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.775           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Núpssókn 
b.t. gjaldkera 
471  Þingeyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.705           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
8.056 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Sæbólssókn 
b.t. gjaldkera 
425  Flateyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 2.975           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Holtssókn 
b.t. gjaldkera 
425  Flateyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.667           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjubólssókn 
b.t. gjaldkera 
425  Flateyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 4.718           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðurinn í Ögri 
b.t. gjaldkera 
401  Ísafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.374           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
85.081 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Vatnsfjarðar 
b.t. gjaldkera 
401  Ísafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 16.295           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eft irstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Nauteyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
401  Ísafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún gre idd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 4.762           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Unaðsdalssókn 
b.t. gjaldkera 
401  Ísafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 t il 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.440           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Melgraseyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
512  Hólmavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 6.527           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Súðarvíkursókn 
b.t. gjaldkera 
420  Súðavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarð inn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 32.995           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Þingeyrarsóknar 
b.t. gjaldkera 
471  Þingeyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 75.320           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjárs ýslu 
ríkisins). 



 
 
Flateyrarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
425  Flateyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölule gar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 46.451           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
12.594 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eft ir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Staðarsókn í Súgandafirði 
b.t. gjaldkera 
430  Suðureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 46.537           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hnífsdalssókn 
b.t. gjaldkera 
410  Hnífsdal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 30.778           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Bolungarvíkur 
b.t. gjaldkera 
415  Bolungarvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 185.657           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Ísafjarðar 
b.t. gjaldkera 
400  Ísafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áæt laðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006. 
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 436.118           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
197.347 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kaldrananeskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
510  Hólmavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.959           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkis ins). 



 
 
Óspakseyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
500  Staður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginh luta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.378           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Tjarnarsókn 
b.t. gjaldkera 
531  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.423           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
2.261 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Vesturhópshólasókn 
b.t. gjaldkera 
531  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 4.148           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Breiðabólsstaðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
531  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.897           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þes s vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Auðkúlusókn 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar ja rðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.218           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
22.828 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Svínavatnskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.610           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
1.747 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bergsstaðasókn 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.365           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Bólstaðarhlíðarkirkju 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama ska pi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 6.395           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -599 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hofssókn 
b.t. gjaldkera 
545  Skagaströnd 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin  
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.372           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
7.782 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafart öku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Holtastaðasókn 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.168           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
86.514 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Árnessókn 
b.t. gjaldkera 
523  Bær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýs ingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 23.906           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
11.081 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Grafreitur Drangsneskirkju 
b.t. gjaldkera 
520  Drangsnes 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.699           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Kollafjarðarnesi 
b.t. gjaldkera 
510  Hólmavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.790           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Prestbakkakirkju 
b.t. gjaldkera 
500  Staður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.672           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Staðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
500  Staður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006. 
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.900           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Staðarbakkakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
531  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 6.075           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Undirfellssókn 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.939           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarský rslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Höskuldsstaðasókn 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.834           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Melstaðarkirkju 
b.t. gjaldkera 
531  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 46.996           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Víðidalstungusókn 
b.t. gjaldkera 
531  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.141           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Þingeyrarsókn 
b.t. gjaldkera 
541  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.983           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
730 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hólmavíkursókn 
b.t. gjaldkera 
510  Hólmavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 59.842           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hvammstangasókn 
b.t. gjaldkera 
530  Hvammstangi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 75.466           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Höfðasókn 
b.t. gjaldkera 
545  Skagaströnd 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 77.016           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Blönduóss 
b.t. gjaldkera 
540  Blönduós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 156.595           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hvammssókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.897           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Ketusókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuld ina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 5.733           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Mælifellssókn 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarð inn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.290           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
73.829 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Silfrastaðasókn 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið  er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.482           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
1.890 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hofsstaðasókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargja ldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.430           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Fellssókn 
b.t. gjaldkera 
566  Hofsós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.002           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Glaumbæjarsókn 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúa r sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.418           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reynistaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.210           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
91.234 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Goðdalasókn 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 16.716           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reykjasókn 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inne ignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.723           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
53.549 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Miklabæjarkirkju 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjá rsýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjald ið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 18.932           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Flugumýrarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.731           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s.  585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Viðvíkursókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.298           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Rípursókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.911           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hofskirkjugarður, Hofsósi 
b.t. gjaldkera 
566  Hofsós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 22.392           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Barðskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
570  Fljót 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 27.132           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
5.583 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Víðimýrarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
560  Varmahlíð  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.215           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hólasókn 
b.t. gjaldkera 
551  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 34.430           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hofsóssókn 
b.t. gjaldkera 
565  Hofsós 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 24.588           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
7.098 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Siglufjarðar 
b.t. gjaldkera 
580  Siglufirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 401.351           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Sauðárkróks  
b.t. gjaldkera 
550  Sauðárkróki 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 443.062           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Grafreitur Vallakirkju 
b.t. gjaldkera 
620  Dalvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 14.759           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
145.946 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bakkakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.590           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Möðruvallakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.412           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hólasókn 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.474           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Urðakirkju 
b.t. gjaldkera 
620  Dalvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.993           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Tjarnarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
620  Dalvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.391           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal t ilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bægisárkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.295           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Saurbæjarsókn 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.723           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Miðgarðasókn 
b.t. gjaldkera 
611  Grímsey 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.238           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðurinn í Hrísey 
b.t. gjaldkera 
630  Hrísey 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.437           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
21.325 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Möðruvallasókn í Hörgárdal 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 68.522           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Glæsibæjarkirkju 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 19.565           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Munkaþverárkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 37.308           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
118.200 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kaupangskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 22.701           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Stærri Árskógskirkju 
b.t. gjaldkera 
621  Dalvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 62.691           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Grundarkirkju 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 40.338           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum gr afartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Ólafsfjarðar 
b.t. gjaldkera 
625  Ólafsfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 195.019           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Dalvíkur 
b.t. gjaldkera 
620  Dalvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarð sins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við  Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 258.772           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Akureyrar 
b.t. gjaldkera 
602  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef graf ið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 4.160.944           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Víðihólssókn 
b.t. gjaldkera 
660  Mývatn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 3.323           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Þverárkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
641  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík , Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 5.341           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
35.856 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hálskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirr itaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 29.779           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
25.927 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Ljósavatnskirkju 
b.t. gjaldkera 
641  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 14.305           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Þóroddsstaðarsóknar 
b.t. gjaldkera 
641  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.885           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Lundarbrekkusókn 
b.t. gjaldkera 
645  Fosshóli 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mána ðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006. 
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.648           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikn ingi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Garðskirkju 
b.t. gjaldkera 
671  Kópaskeri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.504           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
140.499 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Svalbarðskirkju 
b.t. gjaldkera 
601  Akureyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.200           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Skinnastaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
671  Kópaskeri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 19.535           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Skútustaðasókn 
b.t. gjaldkera 
660  Mývatn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 21.048           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
84.877 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Grenjaðarstaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
641  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúa r 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 32.656           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Einarsstaðasókn 
b.t. gjaldkera 
641  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 27.977           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
29.118 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Nessókn 
b.t. gjaldkera 
641  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 21.783           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Snartarstaðakirkju  
b.t. gjaldkera 
671  Kópaskeri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.785           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
105.210 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Svalbarðssókn 
b.t. gjaldkera 
681  Þórshöfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 36.398           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Grenivíkursókn 
b.t. gjaldkera 
610  Grenivík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins  2006 er kr. 72.170           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
9.540 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reykjahlíðarsókn 
b.t. gjaldkera 
660  Mývatn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 33.319           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kir kjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Raufarhafnarsókn 
b.t. gjaldkera 
675  Raufarhöfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýs ingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 43.750           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
31.857 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Sauðaneskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
681  Þórshöfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 86.220           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Húsavíkur 
b.t. gjaldkera 
640  Húsavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 484.681           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit  2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Eiríksstaðakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greid dan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 6.444           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Möðrudalssókn 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjö lda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við  
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verð i það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 3.862           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hjaltastaðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.579           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjug. Valþjófsstaðarkirkju 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir  
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.537           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hofteigssókn 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.559           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Eiðasókn 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 16.645           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Kirkjubæjarkirkju  
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 16.144           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
105.768 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Sleðbrjótssókn 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.808           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
12.560 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Þingmúlasóknar 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.100           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Skeggjastaðakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
685  Bakkafjörður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 21.841           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Hofskirkju 
b.t. gjaldkera 
690  Vopnafjörður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 52.647           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
6.062 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Vallanessókn 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 39.891           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bakkagerðiskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
720  Borgarfjörður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.699           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Vopnafjarðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
690  Vopnafjörður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 95.207           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Ássókn 
b.t. gjaldkera 
701  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 59.091           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Seyðisfjarðar 
b.t. gjaldkera 
710  Seyðisfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftruna rfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið  við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 214.734           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Egilsstaðasókn 
b.t. gjaldkera 
700  Egilsstaðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarle ga frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 139.383           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Mjóafjarðarkirkju 
b.t. gjaldkera 
715  Mjóafirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.776           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Berufjarðarsókn 
b.t. gjaldkera 
765  Djúpivogur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 5.413           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Berunessókn 
b.t. gjaldkera 
765  Djúpivogur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.712           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Hofskirkju 
b.t. gjaldkera 
765  Djúpivogur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.685           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reyðarfjarðarsókn 
b.t. gjaldkera 
730  Reyðarfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 82.149           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Fáskrúðsfjarðarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
750  Fáskrúðsfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 181.930           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stöðvarfjarðarsókn 
b.t. gjaldkera 
755  Stöðvarfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 30.425           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
82.355 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Djúpavogssókn 
b.t. gjaldkera 
765  Djúpivogur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflest ir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 43.365           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
115.566 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegn a er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Heydalasókn 
b.t. gjaldkera 
760  Breiðdalsvík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarð inn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 80.993           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
141.341 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Eskifjarðar 
b.t. gjaldkera 
735  Eskifirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 204.727           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
55.971 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Neskaupstaðar 
b.t. gjaldkera 
740  Neskaupstaður 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garð anna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 267.423           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjug. Þykkvabæjarklaustursk. 
b.t. gjaldkera 
880  Kirkjubæjarklaustri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.450           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Langholtssókn 
b.t. gjaldkera 
880  Kirkjubæjarklaustri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mána ðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006. 
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.688           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
21.353 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hofssókn í Öræfum 
b.t. gjaldkera 
785  Öræfum 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.588           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
73.853 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Brunnhólssókn 
b.t. gjaldkera 
781  Höfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.892           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reynissókn 
b.t. gjaldkera 
870  Vík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.354           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kálfafellsstaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
781  Höfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.263           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Grafarsókn 
b.t. gjaldkera 
880  Kirkjubæjarklaustri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 15.065           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Skeiðflatarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
871  Vík í Mýrdal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 19.095           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
39.294 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Víkurkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
870  Vík í Mýrdal 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 61.069           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
173.111 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bjarnaneskirkja  
b.t. gjaldkera 
781  Höfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 38.372           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Prestbakkasókn 
b.t. gjaldkera 
880  Kirkjubæjarklaustri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að a uðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 104.062           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
192.347 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hafnarsókn 
b.t. gjaldkera 
780  Höfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 195.804           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Keldnasókn 
b.t. gjaldkera 
850  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 9.256           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
80.283 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem s kuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hagasókn 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið  2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyja r, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.835           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi ska l tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Ásólfsskálasókn 
b.t. gjaldkera 
861  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama ska pi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.198           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stóradalssókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 30.695           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Skarðssókn 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin  
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.169           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
91.464 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Marteinstungu 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.157           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kálfholtssókn 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 23.335           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
97.400 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Akureyjarkirkju 
b.t. gjaldkera 
861  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.389           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
47.873 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Krosskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
861  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda  greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 37.742           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hlíðarendakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
861  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarle ga frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.337           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
109.737 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Breiðabólsstaðarsókn 
b.t. gjaldkera 
861  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 40.713           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Árbæjarkirkju 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.647           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Eyvindarhólakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
861  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 23.361           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Þykkvabæjarsókn 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.590           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
113.050 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stórólfshvolssókn 
b.t. gjaldkera 
860  Hvolsvöllur 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 126.776           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Oddakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
851  Hella  

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 112.402           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Þingvallakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 7.721           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðurinn Strönd Selvogi 
b.t. gjaldkera 
150  Reykjavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.534           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Bræðratungusókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.814           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Búrfellssókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarð sins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við  Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 12.247           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Úlfljótsvatnskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 8.090           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -50 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjug. Gaulverjabæjarkirkju 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 17.177           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Laugardælasókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.228           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Haukadalskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 11.848           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stóruborgarsókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugja ld) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykja vík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 10.062           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hraungerðiskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.480           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Villingaholtskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006. 
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 28.261           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Ólafsvallasókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 28.924           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hrepphólasókn 
b.t. gjaldkera 
845  Flúðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og mið ast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 20.090           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Mosfellskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 34.379           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Torfastaðasókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 46.921           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Miðdalssókn 
b.t. gjaldkera 
840  Laugarvatni 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 34.017           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Skálholtssókn 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 37.704           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stokkseyrarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
825  Stokkseyri 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 104.179           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Eyrarbakkakirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
820  Eyrarbakka 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið  greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 111.030           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
8.998 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Hrunasókn 
b.t. gjaldkera 
845  Flúðir 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúa r 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 81.717           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
15.067 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Stóra-Núpskirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
801  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörð ur & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 51.360           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Þorlákskirkja  
b.t. gjaldkera 
815  Þorlákshöfn 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 153.788           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kotstrandarkirkjugarður 
b.t. gjaldkera 
810  Hveragerði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 217.700           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Selfoss 
b.t. gjaldkera 
800  Selfoss 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkju garðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 668.976           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. -
271.156 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.
                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjuvogssókn 
b.t. gjaldkera 
233  Reykjanesbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 13.629           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Reynivallasókn 
b.t. gjaldkera 
270  Mosfellsbæ 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík , Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.769           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Brautarholtssókn 
b.t. gjaldkera 
116  Kjalarnesi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 66.144           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Hvalnes 
b.t. gjaldkera 
245  Sandgerði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 201.988           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Útskálasókn 
b.t. gjaldkera 
250  Garði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 214.692           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kálfatjarnarsókn 
b.t. gjaldkera 
190  Vogar 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 98.274           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Bessastaðasóknar 
b.t. gjaldkera 
225  Álftanesi 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 162.315           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þ ar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Grindavíkur 
b.t. gjaldkera 
240  Grindavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og mið ast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 208.847           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Njarðvíkur 
b.t. gjaldkera 
260  Reykjanesbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 262.741           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarður Lágafellskirkju 
b.t. gjaldkera 
270  Varmá 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 592.457           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt  út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Vestmannaeyja  
b.t. gjaldkera 
902  Vestmannaeyjum 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 1.028.226           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Keflavíkur 
b.t. gjaldkera 
230  Reykjanesbær 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 1.220.692           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi s kal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Garðasókn 
b.t. gjaldkera 
210  Garðabæ 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 969.244           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Hafnarfjarðar 
b.t. gjaldkera 
220  Hafnarfirði 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 3.611.645           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Reykjavíkur 
b.t. gjaldkera 
105  Reykjavaík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 25.390.239         Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Kirkjugarðar Reykjavíkur Duftgrafir 
b.t. gjaldkera 
105  Reykjavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 1.631.184           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
Framlag til Bálstofu 
b.t. gjaldkera 
105  Reykjavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr. 1.139.305           Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr. 0 
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
b.t. gjaldkera 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr.            Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr.  
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
b.t. gjaldkera 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr.            Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr.  
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 
b.t. gjaldkera 

Reykjavík, 20. febrúar 2006. 
 
Áætlaðar tekjur kirkjugarða árið 2006 
 
Þann 20. janúar sl. sendi undirritaður tölulegar upplýsingar um tekjur kirkjugarðsins árið 2005 til 
að auðvelda ársuppgjör.   Enn vantar jarðsetningarskýrslur frá mörgum kirkjugarðastjórnum og er 
brýnt að þær berist sem allra fyrst að öðrum kosti eru líkur á því að inneignir garðanna vegna 
grafartöku falli niður.  Hafa skal samband við Arnfinn R. Einarsson í síma 585-2721 til að fá 
aðgang til að útfylla skýrsluna á netinu1. 
 
Kirkjugarðar fá meginhluta tekna sinna greiddan mánaðarlega frá Fjársýslu ríkisins 
(umhirðugjald) og frá Kirkjugarðasjóði (greftrunargjald) ef grafið er í kirkjugarðinn2.  Langflestir 
kirkjugarðar landsins fá einungis umhirðugjaldið greitt mánaðarlega frá Fjársýslunni en eftirtaldir 
kirkjugarðar fá einnig áætlaðan greftrunarfjölda greiddan:  Reykjavík, Akureyri, Hafnarfjörður, 
Dalvík, Eskifjörður, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar, Akranes, Selfoss, Ólafsfjörður & 
Kvíabekkur og Húsavík 3. 
 
Á þessu ári er áætlað að 1910 greftranir verði teknar á landinu og miðast greftrunargjaldið við 
þann fjölda.  Ef greftranir verða fleiri lækkar greftrunargjaldið en hækkar að sama skapi ef þær 
verða færri (ákveðin upphæð er til skiptanna). Í janúar 2007 verður áætlunin stillt af  en þá verður 
ljóst hver fjöldi greftrana var á árinu 2006.  
 
Hjá þeim kirkjugörðum, sem voru með neikvæða niðurstöðu í janúar sl., verður áætlunin látin 
ganga upp í skuldina og hún greidd niður en það gerist á mislöngum tíma eftir upphæð skuldar frá 
2005 og upphæð áætlunar 2006.  Þess er vænst að áætlun yfirstandandi árs verði það nákvæm að 
ekki verði ofgreitt í jafn ríkum mæli og sl. ár. 
 
Mánaðarleg áætlun ársins 2006 er kr.            Ofgreiddar eftirstöðvar4 frá 2005 voru kr.  
 
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 585-2700 (Þórsteinn), 585-2709 (Björn) og 585-2712 
(Helga). 
 
F.h. Kirkjugarðaráðs, 

 

 
Þórsteinn Ragnarsson,  
formaður  KGSÍ.

                                                 
1 Hjá þeim kirkjugarðsstjórnum, sem höfðu á höndum grafartöku á sl. ári en sendu ekki inn jarðsetningarskýrslu, er   
útsent ársyfirlit 2005 ekki rétt þar sem tekjur vegna grafartöku vantar inn í uppgjörið. 
2  Greftrunargjald fæst greitt eftir að jarðsetningarskýrsla hefur verið fyllt út á netinu (Arnfinnur s. 585-2721). 
3 Í þessa kirkjugarða er grafið reglulega á hverju ári og þess vegna er tiltölulega auðvelt að áætla grafarfjöldann. 
4  Í ársreikningi skal tilgreina ofgreiddar eftirstöðvar sem skuld við Kirkjugarðasjóð (ekki Fjársýslu 
ríkisins). 



 
 


