
Gaukurinn
Fréttabréf Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Opnunartími sundlauganna 
Neslaug: miðvikudaga 17-22 og laugardaga 13-18

Skeiðalaug: mánudaga og fimmtudaga 18-22

3.árg. 1.tbl. janúar 2023

Opnunartími á gámasvæðinu í Árnesi
miðvikudaga 14:00-17:00 og laugardaga 12:00-15:00
Grenndargámar við sundlaugina í Brautarholti og Félagsheimilið í Árnesi opnir allan sólarhringinn

Snjórinn kom af fullum þunga í desember!
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Pistill frá 
sveitarstjóra

Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir góð 
samskipti og samstarf á mínu fyrsta ári 
sem sveitarstjóri.  Áramótin hafa alltaf 
verið í miklu uppáhaldi hjá mér.  Það 
er gaman að horfa um öxl og gera upp 
atburði liðins árs og á sama tíma setja 
sér markmið fyrir komandi ár.  Síðasta 
ár hefur verið einstaklega viðburðarríkt 
og hafa sveitarstjórnarmálin tekið yfir 
allt hjá mér.  Ég held ég geti sagt að ég 
hafi ekki kynnst jafn mörgu fólki á svona 
stuttum tíma eins og á síðasta ári, bæði 
íbúum í sveitarfélaginu okkar sem og fólki 
á vettvangi sveitarstjórnarmála um land 
allt.  Að starfa á þessum vettvangi hefur 
verið mun skemmtilegra en ég átti von á, 
þó auðvitað séu sum verkefni erfið.  Ég er 
fullur tilhlökkunar fyrir þeim verkefnum 
sem eru framunda á nýju ári og er bjartsýnn 
á að ná miklum árangri.
Þann 14. desember barst umsókn um 
framkvæmdaleyfi fyrir Hvammsvirkjun til 
okkar.  Tæplega 1.000 blaðsíður af gögnum 
fylgja umsókninni og er mikilvægt að fara 
vel yfir þau öll og tryggja það að faglega 
verði fjallað um málið.  Landsvirkjun 
kom á fund sveitarstjórnar 4. janúar, 
kynnti umsóknina og drög að tímalínu 
framkvæmdarinnar.  Ég hafði áætlað að 
halda íbúafund í janúar til að fjalla um 
umsóknina, en sökum mikils umfangs 
þeirra gagna sem þarf að fara yfir tel ég 
að boðaður íbúafundur verði ekki haldinn 
fyrr en í febrúar.  Mér finnst skipta miklu 
máli að allar staðreyndir liggi fyrir og að 
Landsvirkjun verði búin að svara fjölda 
spurninga sem hafa vaknað eftir fyrstu 
yfirferð þeirra gagna sem umsóknin 

byggir á.  Einnig tel ég mikilvægt að 
allir í sveitarstjórn hafi góðan tíma til 
að fara yfir gögnin og fá svör við öllum 
spurningum sem koma upp hjá þeim. Ég 
hef átt fjölmarga fundi með Landsvirkjun 
síðustu vikurnar til að fá skýra mynd af 
framkvæmdinni og hvernig hún getur 
aukið tækifæri fyrir okkar nærumhverfi.
Í aðdraganda kosninga þá sögðum við 
hjá Samvinnulistanum að mikilvægt væri 
að tryggja hagsmuni sveitarfélagsins við 
veitingu framkvæmdaleyfis Hvamms-
virkjunar.  Í dag geri ég mér miklu meiri 
grein fyrir því hversu mikilvægt það er. 
Hagsmunirnir okkar sveitarfélags eru 
gríðarlegir og það er ótrúlegt að hugsa til 
þess að framkvæmd uppá u.þ.b. 50 miljarða 
skuli bara skila 1-2 störfum til frambúðar 
í nærumhverfinu.  Ég skrifaði grein sem 
birtist í fjölmiðlum í þessari viku þar sem 
ég fer yfir það hvað þarf að breytast til að 
meiri sátt verði um orkuskiptin á Íslandi.  
Ég birti þessa grein hérna í Gauknum á bls. 
4-5.
Verkefnin hafa ekki bara verið tengd 
Landsvirkjun síðustu vikur.  Um áramótin 
stóð Eyþór Brynjólfsson sína síðustu 
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vakt í Skeiðalaug.  Ég vil þakka honum 
sérstaklega fyrir samstarfið og vel unnin 
störf.  Viktoría Rós Guðmundsdóttir 
hefur verið ráðinn nýr umsjónarmaður 
fyrir Skeiðalaug og Félagsheimilið í 
Brautarholti.  Markmiðið er að efla starfið 
og lengja opnunartíman. Vonandi tekst 
okkur að fá íbúa til að vera duglegri að 
nýta þá þjónustu sem verður í boði.
Það byrjaði að snjóa af fullum þunga 
seinnihlutan í desember.  Á köflum var 
krefjandi að halda samgögnum opnum en 
ég held að okkur hafi gengið nokkuð vel 
enda höfum við haft aðgang að góðum 
verktökum sem hefur gert okkur kleift að 
hafa allt að 5 snjóruðningstæki í gangi í 
einu.  Allt kostar þetta sitt en ein forsenda 
fyrir því að samfélagið gangi sinn vana 
gang er að samgöngur séu í lagi.

Síðustu mánuði hefur mikill tími farið 
í vinnu tengt breytingum á skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesþings.  Nú sér 
fyrir endan á breytingunum og mun ný 
þjónusta taka til starfa 1. mars sem verður 
sameiginleg skóla- og velferðarþjónusta 
Uppsveita og Flóahrepps.
Í janúar erum við að hefja innleiðingu 
á nýju skjala- og málakerfi á skrifstofu 
sveitarfélagsins þannig að allt verður 
rafrænt og skil á gögnun í framtíðinni 
verða rafræn.  Einnig á að innleiða 
verkefnastjórnunarkerfi til að tryggja að 
öll mál fari í réttan farveg og klárist á 
réttum tíma.  Það eru því næg verkefni 
framundan.
Fleira er það ekki að sinni.  

Kveðja,
 Haraldur Þór Jónsson

Skeiðalaug
Þá hef ég lokið minni fyrstu vakt í Skeiðalaug og 
ég hlakka mikið til framhaldsins. Það er nóg að 
læra svo ég þarf að gefa mér smá tíma í að komast 
inn í allt. Til að byrja með verður opnunartími 
óbreyttur fyrsta mánuðinn svo hægt og rólega 
byggjum við upp laugina með lengri opnunartíma 
og betri fríðindum. Mér finnst alveg einstaklega 
skemmtilegt að hitta ykkur og kynnast nýju fólki 
hér í sveitinni. Þið megið alveg endilega benda 
mér á það sem mætti betur fara og ég geri mitt 
besta í að hafa hlutina eins og þið viljið hafa þá. 
Ég stefni á að upplýsa ykkur mánaðarlega hvað 
er í fréttum. 

Sjáumst í Skeiðalaug.
Kveðja, Viktoría Rós
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Það eru ekki allir Íslendingar sem gera 
sér grein fyrir því að stærsti hluti af 
framleiðslu raforku á Íslandi á sér stað í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Ef heildar 
raforkuframleiðsla Landsvirkjunar frá 
upphafi starfsemi hennar er lögð saman, 
þá hefur um það bil 35% af orkunni verið 
framleidd í stöðvarhúsum sem staðsett eru 
í sveitarfélaginu.
Á árinu 2022 kynnti Landsvirkjun 
metafkomu af rekstri sínum, á þriggja 
mánaða fresti. Aldrei hefur hagnaður 
fyrirtækisins verið meiri og það er gott 
að vita til þess að Landsvirkjun er í eigu 
þjóðarinnar. Á sama tíma hefur forstjóri 
Landsvirkjunar sagt opinberlega að raforka 
á Suðurlandi sé uppseld, það er ekki meira 
rafmagn til skiptana og því verði að virkja. 
Ofaná þetta hefur ríkistjórn Ísland sett þau 
markmið að orkuskipti þjóðarinnar eigi að 
hafa náðst árið 2040.
Það er mikil uppbygging í gangi á Íslandi 
þessi misserin. Gert er ráð fyrir að byggja 
35 þúsund nýjar íbúðir á næstu árum og 
þróun á fjölbreyttri atvinnustarfssemi er 
víða í farvatninu. Öll þessi uppbygging 
kallar á meiri orku. Orku til að standa undir 
auknum hagvexti og bættum lífsgæðum á 
Íslandi.
Mikilvægasta orkusvæði Landsvirkjunar 
og íslensku þjóðarinnar, er vatnasvæði 
Þjórsár og Tungnaár sem renna í gegnum 
fjögur sveitarfélög. Þau eru Skeiða- 
og Gnúpverjahreppur, Ásahreppur, 
Rangárþing ytra og Flóahreppur. Þetta 
vatnasvæði hefur skilað um það bil 60% af 

allri raforkuframleiðslu Landsvirkjunar frá 
upphafi. Á þessu vatnasvæði er lykillinn 
að orkuskiptum þjóðarinnar. Óvirkjað afl 
á þessu svæði er í kringum 500 megavött. 
Eitt fyrsta skrefið á virkjunarvegferð 
Landsvirkjunar, til að beisla þessa orku, 
er Hvammsvirkjun sem á að skila 95 
megavöttum upp í hið óvirkjaða afl. 
Ég leyfi mér að fullyrða að orkuskipti 
þjóðarinnar gangi ekki eftir nema haldið 
verði áfram að virkja þetta mikilvæga 
orkusvæði. Þegar ríkistjórn Íslands setti 
hins vegar markmið um orkuskipti fyrir 
Ísland átti ekkert samtal eða samráð sér 
stað um það við sveitarfélögin en samt 
er það svo að það eru sveitarfélögin sem 
þurfa að setja virkjanir og tengd mannvirki 
á aðal- og deiliskipulag sitt ásamt því að  
heimila framkvæmdir. Nauðsynlegt er að 
hefja samtalið milli ríkis og sveitarfélaga 
strax til þess að orkuskiptin raungerist.
Hvammsvirkjun er fyrsta stórvirkjunin 
sem mun rísa í neðri hluta Þjórsár. 
Aldrei áður hefur virkjanaframkvæmd 
af þessari stærðargráðu átt sér stað í 
byggð á Íslandi. Eftir meira en 20 ára 
undirbúning Hvammsvirkjunar hefur ekki 
verið fjallað ítarlega um samfélagsleg 
áhrif á nærumhverfi virkjunarinnar. 
Hvammsvirkjun er risastór framkvæmd. 
Hún kostar líklega í kringum 50 miljarða 
og mun skila einu til tveimur störfum á 
landsbyggðinni til frambúðar. Á sama 
tíma er orkan, sem framleidd verður í 
Hvammsvirkjun, forsenda fyrir þúsundum 
starfa sem verða til á Íslandi á næstu árum.

Forsenda orkuskipta á Íslandi fyrir árið 2040.
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Ég er mikill virkjanasinni. Ég geri mér 
grein fyrir því hvað sú græna orka sem 
við framleiðum á Íslandi hefur gert fyrir 
lífsgæði þjóðarinnar. Sem sveitarstjóri 
og oddviti Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
er mér falin sú mikla ábyrgð að reka 
sveitarfélagið. Tryggja hagsmuni íbúanna. 
Tryggja það að samfélag okkar vaxi og 
dafni. Tryggja það að lífsgæði okkar 
batni. Er eðlilegt að breyta byggð í fallegri 
náttúru sem er hluti af lífsgæðum íbúanna, 
yfir í virkjanasvæði sem hefur sjónrænt 
áhrifasvæði uppá meira en 50 ferkílómetra, 
til að tryggja eitt til tvö störf til framtíðar 
í nærumhverfi virkjunarinnar? Ég held að 
flestir viti svarið. Eitthvað meira þarf að 
koma til.
Ein af undirstöðum lífsgæða á Íslandi er 
orkuöflun sem á sér stað á landsbyggðinni. 
Samt er það skrifað í raforkulög að 
uppbygging atvinnu sem þarf mikla raforku, 
raungerist aldrei í dreifbýli. Hvers vegna? 
Vegna þess að það er sérstök verðskrá fyrir 
dreifingu á raforku í dreifbýli og við sem 
búum á landsbyggðinni þurfum að greiða 
hærra verð fyrir dreifingu á rafmagninu, 

heldur en þeir sem búa í þéttbýli. Við 
þurfum að greiða hærra verð fyrir orku 
sem verður til í okkar nærumhverfi, heldur 
en þeir sem nota hana í þéttbýliskjörnum, 
tugum og hundruðum kílómetra frá 
framleiðslustað. Þessu þarf að breyta strax.
Ef orkuskipti þjóðarinnar eiga að að geta 
átt sér stað, þá þarf ríkistjórn Íslands og 
þingmenn á Alþingi að hefja samtalið 
við sveitarstjórnir á landsbyggðinni, 
um sanngjarna skiptingu á auðlindinni 
sem orkan er. Tryggja þarf jafnt verð á 
dreifingu raforku í dreifbýli og í þéttbýli. 
Tryggja þarf að nærsamfélagið þar sem 
orkan á uppsprettu njóti ávinnings af 
þeim verðmætum sem hún skapar, ekki 
bara á framkvæmdatíma við byggingu 
virkjana, heldur sem hlutdeild í þeim 
verðmætum sem verða til á hverjum tíma 
með orkuframleiðslunni. Það samtal þarf 
að hefjast strax til að tryggja að farsæl 
orkuskipti þjóðarinnar nái fram að ganga 
fyrir árið 2040.

Haraldur Þór Jónsson,
oddviti og sveitarstjóri

í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

4.1.2023
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Fréttabréf Skeiða- og Gnúpverjahrepps kemur út um hver mánaðarmót og er dreift 
á öll heimili í sveitarfélaginu. Hægt er að kaupa auglýsingar í blaðið og skal senda 
auglýsingar og aðsendar greinar til gaukurinn@skeidgnup.is
Útgefandi: Skeiða- og Gnúpverjahreppur.  Ábyrgðarmaður: Haraldur Þór Jónsson 

Miðvikudaginn 7.desember héldu 
foreldrafélagið Leiksteinn og 
foreldrafélag Þjórsárskóla sameiginlegt 
jólaföndur fyrir börn og foreldra í 
salnum í Brautarholti. Boðið var uppá 
djús, kaffi og piparkökur og ýmsan 
efnivið til að föndra úr. Ólafur frá 
Birnustöðum og Björn Hrannar frá 

Þrándarlundi gáfu tré skífur til afnota 
svo var allskonar pappír, garn, könglar, 
málning, lím og mikið af glimmeri. 
Það var mjög góð mæting og þökkum 
við kærlega fyrir góða og skemmtilega 
samverustund.

Fyrir hönd foreldrafélagana
Ásta Björg Nathanaelsdóttir

Jólaföndur

Gleðilegt árið kæru sveitungar. 
Nú er hjónaballsnefndin búin að finna enn eina dagsetningu fyrir Hjónaballið 
okkar :-)  Ballið verður haldið þann 25 mars 2023 (dagsetning nr. 6 ) 
í Brautarholti og verður með frekar hefðbundnu sniði, þó er aldrei að vita 
hvað okkur dettur í hug.  Grillvagninn mætir og við reynum á næstu dögum 
að finna út úr því hvað hjómsveitin heitir sem við pöntuðum. 
En aðal málið er að halda ball og hafa gaman, Takið daginn frá. 
kær kveðja ÞRIGGJAÁRANEFNDIN
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Leikskólalífið í Brautarholti.  
Lífið og tilveran hér í Brautarholti gengur sinn vanagang. Sennilega ekki mest grípandi 
setning í byrjun pistils, engu að síður þá fannst mér setningin eiga svo vel við að ég ákvað 
ekki bara að halda henni, heldur gera hana að kjarna pistilsins. Vegna þess að þótt það 
hljómi ekki spennandi að segja að hlutirnir gangi sinn vanagang, þá eru engu að síður 
mikil verðmæti fólgin í vanaganginum eða kannski öllu heldur rútínunni.  
Rútínan er okkur á leikskólanum dýrmæt, hún hjálpar okkur að koma jafnvægi á hlutina, 
til þess að við séum sem best í stakk búin til þess að takast á við óvæntar áskoranir 
hversdagsins.  
Í rútínunni náum við að grípa og njóta augnabliksins. Sem er okkur mjög mikilvægt vegna 
þess að á hverju augnabliki í leikskólanum fæðist ný hæfni. Allt frá þeirri hæfni að drekka 
úr glasi og að bakka niður stigann, í að geta framkvæmt flóknar málamiðlanir eins og að 
fá kannski að vera í þykjustunni mamman í þetta skiptið en ekki hundurinn eða kisan.  
Til að allt geti gengið sinn vanagang og rútínan og augnablikið nýtist sem allra best, þarf 
fyrst og fremst starfsfólk sem bera umhyggju fyrir börnunum og sem hefur einlægan 
áhuga á starfinu. Þar erum við í Leikholti heppin.



Rekstur sjö vatnsaflsstöðva og tveggja vindmylla  á Þjórsársvæðinu er í höndum 

starfsfólks sem gegnir tæplega 50 stöðugildum. Þessi samhenti hópur hefur í mörg horn 

að líta en verkefnin snúast um allt frá viðhaldi, endurbótum og matreiðslu í mötuneytinu 

yfir í sérsmíði á íhlutum, forritunarvinnu og rekstur.

Aflstöðvarnar eru margar og ólíkar. Sú elsta, Búrfellsstöð I, er frá 1970 en sú yngsta, 

Búrfellsstöð II, var gangsett árið 2018. Hún er sú fyrsta á svæðinu sem er neðanjarðar. 

Aðrar stöðvar á svæðinu eru Sigöldustöð, Hrauneyjafossstöð, Sultartangastöð, 

Vatnsfellsstöð og Búðarhálsstöð. Stöðvarnar eru mjög ólíkar þó að þær noti allar sömu 

aðferð við orkuöflunina. Sem dæmi má nefna að í Búrfelli I eru sex vélar með 270 MW 

uppsett afl, en í Búrfelli II er aðeins ein 100 MW vél.

Í rekstrinum er afar mikilvægt að hafa góða þekkingu á svæðinu, stöðvunum og vélunum 

sjálfum. Til þess að tryggja það eru vakthóparnir fjórir talsins og skiptast þeir á verkum 

milli ára til að sjá til þess að mikilvæg þekking færist á milli starfsfólks. Þar að auki fer 

fram nákvæm skráning á öllum atriðum í kerfum fyrirtækisins. Fátt kemur þó í staðinn fyrir 

góða þekkingu og áralanga reynslu, hvort sem um ræðir vélar og búnað eða svæðið sjálft 

sem stundum getur verið erfitt yfirferðar, enda að stórum hluta inni á hálendi Íslands.

Í febrúar samþykkti stjórn nýja samfélagsstefnu Landsvirkjunar. Í henni kemur fram að 

Landsvirkjun vill vera góður granni og taka virkan þátt í samfélaginu. Stefnuna í heild sinni

má finna á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is.

Orkustofnun hefur veitt virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar og er því hægt að sækja um 

framkvæmdaleyfi til sveitarfélaganna á svæðinu. Að fengnum öllum leyfum gætu fyrstu 

framkvæmdir hafist við Hvammsvirkjun á árinu 2023, en þær snúa að uppbyggingu innviða, 

vegagerð og brúarsmíði yfir Þjórsá. Ný brú verður mikil samgöngubót, bæði fyrir verkefnið 

og nærsamfélagið. Sótt hefur verið um virkjunarleyfi vegna Búrfellslundar og unnið er að 

breytingartillögum á aðalskipulagi og deiliskipulagi, samhliða leyfisumsóknum. 

Hægt er að finna frekari upplýsingar um verkefnin á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is.

Við óskum ykkur gleðilegs nýs árs og hlökkum 
til að vera í góðu sambandi á árinu.

Fréttamolar Frá landsvirkjun

Samhentur hópur á 
Þjórsársvæðinu

Við hjá Landsvirkjun leggjum mikla áherslu á loftslagsmál, en vinnsla endurnýjanlegrar 

orku er lykilatriði í áætlun stjórnvalda um að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti árið 

2040. Starfsfólk Þjórsársvæðis lætur sitt ekki eftir liggja í loftslagsmálum, m.a. með því að 

vinna stöðugt að endurbótum á stöðvum, vélum og búnaði fyrirtækisins, bæði til að auka 

afköst og bæta nýtingu, en einnig til að bæta rekstraröryggi. Þá er stefna fyrirtækisins að 

verða kolefnishlutlaust árið 2025, en stærstur hluti losunar gróðurhúsalofttegunda vegna 

starfseminnar er frá lónum og vegna jarðhitavinnslu.

Á Þjórsársvæðinu er unnið jafnt og þétt að orkuskiptum í bílaflota fyrirtækisins. Það verkefni 

hófst um leið og hægt var að fá rafbíla með auðveldum hætti á Íslandi. Nú er unnið að því 

að skipta út þeim farartækjum sem að hægt er og bæta hleðsluinnviði á svæðinu. Þetta 

verkefni hefur gengið mjög vel, en því fylgja ýmsar áskoranir enda vetrarveður oft slæm.

Eftir því sem rafknúin farartæki verða öruggari í vetrarakstri mun þeim fjölga enn frekar.
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yfir í sérsmíði á íhlutum, forritunarvinnu og rekstur.
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milli ára til að sjá til þess að mikilvæg þekking færist á milli starfsfólks. Þar að auki fer 

fram nákvæm skráning á öllum atriðum í kerfum fyrirtækisins. Fátt kemur þó í staðinn fyrir 

góða þekkingu og áralanga reynslu, hvort sem um ræðir vélar og búnað eða svæðið sjálft 

sem stundum getur verið erfitt yfirferðar, enda að stórum hluta inni á hálendi Íslands.

Í febrúar samþykkti stjórn nýja samfélagsstefnu Landsvirkjunar. Í henni kemur fram að 

Landsvirkjun vill vera góður granni og taka virkan þátt í samfélaginu. Stefnuna í heild sinni

má finna á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is.

Orkustofnun hefur veitt virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar og er því hægt að sækja um 

framkvæmdaleyfi til sveitarfélaganna á svæðinu. Að fengnum öllum leyfum gætu fyrstu 

framkvæmdir hafist við Hvammsvirkjun á árinu 2023, en þær snúa að uppbyggingu innviða, 

vegagerð og brúarsmíði yfir Þjórsá. Ný brú verður mikil samgöngubót, bæði fyrir verkefnið 

og nærsamfélagið. Sótt hefur verið um virkjunarleyfi vegna Búrfellslundar og unnið er að 

breytingartillögum á aðalskipulagi og deiliskipulagi, samhliða leyfisumsóknum. 

Hægt er að finna frekari upplýsingar um verkefnin á vef Landsvirkjunar, landsvirkjun.is.

Við óskum ykkur gleðilegs nýs árs og hlökkum 
til að vera í góðu sambandi á árinu.

Fréttamolar Frá landsvirkjun

Samhentur hópur á 
Þjórsársvæðinu
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1. Þáttur: janúar.
Ég var nýfluttur í sveitina úr borginni. 
Pabbi hafði fengið vinnu þar og við 
mamma fluttum með honum. Ég 
saknaði allra vina mína frá  gamla 
staðnum, en mamma mín sagði alltaf 
,,Þú munt bara eignast nýja vini.“ Og 
það gerði ég. Mögulega á skringilegasta 
hátt sem hægt var að hugsa sér. 
Næsta hús við hliðina á húsinu okkar 
var gamalt og lélegt. Þar voru ónýtar 
girðingar og fullt af hestum sem enginn 
virtist hugsa um. Þegar við fluttum 
í nýja húsið okkar og vorum búinn 
að taka upp úr töskunum, tók ég eftir 
einhverju skrítnu hjá hinu húsinu.
Það var einhver að horfa á okkur í 
gegnum gluggann. Þegar ég sagði 
foreldrum mínum frá þessu sögðu 
þau að þetta væri bara ímyndun í mér. 
Það hefur enginn verið í þessu húsi í 

97 ár. Þá varð ég hræddur, svo ég sótti 
MacBook fartölvuna hans pabba og 
gúglaði húsið. Ég fann vefsíðu og þar 
stóð stórum stöfum.
Fyrir 97 árum bjó maður að nafni 
Karlson í þessu húsi. Sál hans hefur 
verið föst þar í mörg ár, segja nágrannar 
hans. Fólk hefur margoft flutt í húsið 
við hlið hans. Það fólk hefur aldrei sést 
aftur. 
Ég lokaði tölvunni og leit í út um 
gluggann. Var þetta Karlson? Erum 
við næst? Af hverju eru svona margir 
hestar þarna? Allar þessar spurningar 
voru í huga mínum þegar ég fattaði 
eitt. Það var einhver að horfa á mig í 
gegnum gluggann… 

Höfundur
Bergur Tjörvi Bjarnason,

Hraunbrún

Gamla dularfulla húsið
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Hverra manna ert þú: Ég er fæddur 
í Reykjavík 10. júli 1951 kjörsonur 
hjónanna Árna Ólafssonar verkamanns  
og Guðnýjar Guðjónsdóttur ljósmóður. 
Ég ólst upp í vesturbæ Reykjavíkur, 
gerðist ungur KR ingur og er það enn. 
Að lokinni skólagöngu, gagnfræðingur 
hóf ég nám í bifvélavirkjun hjá 
tengdaföður mínum, Friðrik Ólafssyni 
og varð meistari 1978. Árið 1980 var 
ég svo ráðinn sölustjóri hjá Bifreiðum 
og landbúnaðarvélum og vann þar til 
1994. Eftir það hef ég unnið sjálfstætt 

aðallega hjá konu minni Sigríði 
Jónu Friðriksdóttur en hún stofnaði 
bókhaldsstofuna Skattur og bókhald 
fyrir 33 árum síðan. Sonur okkar stýrir 
fyrirtækinu í dag en þar starfa nú 20 
manns.  
Hvar hefurðu alið manninn: 
Fyrstu 35 hjúskaparárin bjuggum 
við í Mosfellssveit, þaðan fluttum 
við í Grafarvoginn og síðan í 
Áshildarmýrina. 
Við hvað vinnur þú: Við hjónakornin 
keyptu 101 hektara lands úr landi 
Kílhrauns árið 2006 ásamt bróður Siggu 
og hans konu. Við hófum skipulagningu 
landsins og gerðum vegi og lögðum 
rafmagnskappla og kalt vatn á svæðið í 
upphafi. Eftir að við Sigga höfum farið 
um landið, unnið að skipulagningu 80 
frístundalóða ákváðum við að taka frá 
tvær lóðir fyrir okkur og börnin. Það 
var svo árið 2011 að við hófum að 
byggja okkur 130 fermetra íbúðarhús 
úr stálgrind og var það ótrúlega 
hagkvæmur byggingakostur. Eftir að 
ég flutti í sveitina og ætlaði að hafa 
það náðugt, bara að selja nokkrar lóðir, 
datt okkur körlunum í mýrinni í hug 
að gaman væri að bora eftir heitu vatni 
því það var svo hár rafhitunarkostnaður 
hjá okkur, við fundum ásamt 
jarðvísindamönnum, bormönnum og 
fl. mikið magn af 80 gráðu heitu vatni 
á rúmlega 700 metra dýpi sem okkur 
datt í hug að dreifa um svæðið  og alla 

Hlynur Árnason, íbúi mánaðarins
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leið að Hnaus bæjunum í Flóa alls 17 
kílómetra leið. það hefur mætt mikið 
á mér þessi vinna. Ég er yngstur í 
stjórn hitaveitunnar. Við Sigga eigum 
og rekum einnig kaldavatnsveitu sem 
þjónar byggðinni í mýrinni. Þess má 
geta að settir hafa verið 2 brunahanar 
á stofnæðar í samvinnu við brunavarnir 
Árnessýslu. Ég hef einnig séð um 
lagningu ljósleiðara við allar lóðir í 
mýrinni. 
Hvernig eyðir þú frítíma þínum: Í 
frítíma mínum finnst mér gaman að horfa 

út um gluggana, fylgjast með rjúpunni, 
músunum, tófunni og smáfuglunum 
ásamt því að ég safna frímerkjum og 
raða púsluspilum. Það sagði mér vitur 
maður ef þú ætlar að kynnast fólkinu í 
sveitini og framkvæma eitthvað verður 
þú að ganga í Lions, það sé lykilatriði 
og það gerði ég. 
Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert 
orðinn stór: Jólin búinn og nú tekur 
bara eitt við að fara að minnka sjálfan 
mig svo ég geti komist í jakkafötin.
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Forsvarsmenn sveitarfélaganna fjögurra í Uppsveitum Árnessýslu; 
Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps, Hrunamannahrepps og Skeiða- 
og Gnúpverjahrepps komu saman ásamt forsvarsmönnum Hestamannafélagsins 
Jökuls í reiðhöllinni á Flúðum 30.desember og undirrituðu samstarfssamning.

Tilgangur samningsins er m.a. að efla samstarf sveitarfélaganna og Hmf. Jökuls, 
tryggja öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf fyrir börn og unglinga og efla starf 
félagsins. Áhersla er á fagmennsku og þekkingu í starfi félagsins og forvarnir með 
fræðslu til iðkenda og starfsmanna um skaðsemi vímuefna, einelti, kynbundið 
áreiti, kynferðislegt áreiti eða ofbeldi. Í samningnum, sem gildir út árið 2026, er 
kveðið á um árlegan fjárhagslegan stuðning sveitarfélaganna við félagið.

Á myndinni, sem var tekin í reiðhöllinni á Flúðum, eru forsvarsmenn 
sveitarfélaganna og forsvarsmenn Hmf. Jökuls.



Sveitarstjórn 2022-2026. 11. fundur. 07. desember 
2022 kl. 09:00
Mættir: Haraldur Þór Jónsson, Bjarni Hlynur 
Ásbjörnsson, Gunnar Örn Marteinsson, Karen 
Óskarsdóttir og Vilborg Ástráðsdóttir
Sylvía Karen Heimisdóttir ritaði fundargerð.
Erindi til sveitarstjórnar til afgreiðslu og umfjöllunar:
1. Skýrsla sveitarstjóra á 11. sveitarstjórnarfundi
Sveitarstjóri fór yfir stöðu á eftirfarandi verkefnum 
sem unnið hefur verið að á síðustu tveimur vikum:
Fundur með Magnúsi Orra vegna bygginga íbúða í 
Árnesi.
Fundur sveitarstjórnar með framkvæmdastjórn 
Landsvirkjunar.
Skóflustunga að nýjum íbúakjarna fyrir fatlaða í 
Nauthaga.
Upphafsfundur endurskoðunar með KPMG.
Skólaþing.
Áhugi fleiri aðila að uppbyggingu íbúðahúsnæðis í 
sveitarfélaginu.
Verndaráætlun Þjórsárdalsins að klárast.
Vinnufundir við fjárhagsáætlanagerð.
Breytt Skóla- og velferðarþjónusta að taka á sig 
mynd.
Desemberfundur Samorku.
Fundur með forstjóra Landsvirkjunar.
Fundur með Guðlaugi Þór Þórðarsyni, Umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðherra.
Fundur með Hjalta Jóhannessyni frá Háskólanum 
á Akureyri vegna samfélagslegra áhrifa virkjana á 
Þjórsár- og Tungnaársvæði.
Opnun tilboða í Fossá.
2. Fjárhagsáætlun 2023 og 2024-2026 - seinni 
umræða
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 lögð fram til 
lokaumræðu og afgreiðslu í sveitarstjórn ásamt 
þriggja ára áætlun fyrir árin 2024-2026. Farið var 
yfir helstu forsendur fjárhagsáætlunar. Gert er ráð 
fyrir að tekjuafgangur verði á rekstri samstæðu 
sveitarfélagsins vegna ársins 2023 að fjárhæð 12,8 
millj. kr. eftir fjármagnsgjöld, afskriftir og skatta.
Útsvarstekjur ársins 2023 voru varlega áætlaðar 
út frá spá Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
þróun útsvarstekna árið 2022. Í fjárhagsáætluninni 
er áætlun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um þróun 
greiðslna niðurfærð um 3%. Fasteignamat í 
sveitarfélaginu hækkar að meðaltali um 16% árið 
2023. Í áætluninni er gert ráð fyrir breytingu á 
álagningarforsendum fasteignaskatts A úr 0,45% í 

0,4%, álagningarprósentur B og C hluta eru óbreyttar. 
Samtals er í áætlun gert ráð fyrir 10% hækkun 
skatttekna á milli ára. Rekstrarútgjöld hækka milli 
ára, bæði vegna aukinnar verðbólgu en einnig vegna 
óvissu um þróun flestra kjarasamninga sem eru 
lausir á næsta ári. M.a. hækka málaflokkar félags- og 
velferðarþjónustu um 24,7%, fræðslu- og uppeldis 
um 8,1% og málaflokkur æskulýðs og íþróttamála 
um 5,7%. Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna reksturs 
Skóla- og velferðarþjónustu aukist á árinu en breyting 
verður á rekstri samstarfseiningarinnar á árinu 2023. 
Óverulegar breytingar eru á rekstri eininga og 
stofnana sveitarfélagsins að öðru leyti. Gjaldskrár 
leikskóla, skóla og mötuneytis hækka um 9,3%, en 
gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs tekur töluverðum 
breytingum á árinu í tengslum við breytta löggjöf um 
meðhöndlun úrgangs. Klippikort verða ekki lengur í 
boði og þarf skv. gjaldskrá að greiða fyrir allt sorp 
sem komið er með á móttökustöð sveitarfélagsins, að 
undanskyldum pappa og plast og þeim vöruflokkum 
sem bera úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs. Mikill 
hallarekstur hefur verið á rekstri fráveitu, en tekjur 
sveitarfélagsins af fráveitu- og rotþróargjaldi eiga 
að standa undir kostnaði. Hækkar rotþróargjaldið 
skv. gjaldskrá um 16,3% en fráveitugjaldið verður 
áfram 0,25% af heildarfasteignamati. Áfram er gert 
ráð fyrir að greiða þurfi með málaflokki varðandi 
meðhöndlun úrgangs sem og rekstri fráveitu en 
vonast er til að jafnvægi náist í rekstri fráveitu næstu 
árin. Skv. áætlun um sjóðsstreymi er gert ráð fyrir 
að veltufé frá rekstri muni nema um 60 millj. kr. og 
verður nýtt til að greiða fyrir fjárfestingar á árinu og 
af afborgunum langtímalána.
Framkvæmdir við fasteignir sveitarfélagsins skiptast 
annars vegar í viðhald og hins vegar í fjárfestingar. Í 
áætlun er gert ráð fyrir áætlaðri viðhaldsþörf samtals 
að fjárhæð 40 millj. kr., á félagsheimilinu í Árnesi, 
Þjórsárskóla, félagsheimilinu í Brautarholti og 
Leikholti ásamt Skeiðalaug á árinu 2023. Gert er ráð 
fyrir fjárfestingum á árinu, samtals að fjárhæð 254 
miljónir, m.a. við gatnagerð í Brautarholti, breytinga 
á gámasvæði, á húsnæði Þjórsárskóla, húsnæði 
Leikholts í Brautarholti, Skeiðalaug og borun á nýrri 
heitavatns holu í Brautarholti. Er gert ráð fyrir að 
framboð byggingalóða aukist á næstu árum bæði 
í Brautarholti og Árnesi og er mikil áhersla lögð 
á uppbyggingu innviða í sveitarfélaginu á næstu 
árum. Gert er ráð fyrir að greiðsla gatnagerðargjalda 
komi að hluta til móts við fjárfestingar vegna 
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gatnagerðar á næsta ári en gera má ráð fyrir að áhrif 
á rekstur vegna framboðs nýrra lóða verði meiri árin 
2024 og 2025 en árið 2023. Ljóst er að kostnaður 
við málaflokka hækkar ört og er brýnt að sýna 
stöðugt aðhald í rekstri til að kostnaður við rekstur 
þeirra sé í sem bestu samræmi við þær tekjur sem 
sveitarfélagið hefur.
Með breytingu sem gerð var á reglugerð nr. 1212/2015 
um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga 
sveitarfélaga á árinu 2021, þurfa sveitarfélög nú 
að færa í samantekin reikningsskil sín, sem og 
fjárhagsáætlanir, hlutdeild sína í byggðasamlögum, 
sameignarfélögum, sameignarfyrirtækjum og öðrum 
félögum með ótakmarkaðri ábyrgð.
Sveitarfélagið er aðili að eftirtöldum 
samrekstrarfélögum:
Bergrisinn
Brunavarnir Árnessýslu
Héraðsnefnd Árnesinga
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Velferðar- og skólaþjónustu
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
Samband sunnlenskra sveitarfélaga
Áætlanir framangreindra rekstrareininga fyrir árin 
2023 til 2026 um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi 
liggja ekki fyrir, að undanskildum rekstrarreikningi 
fyrir árið 2023, og því hafa áhrif þeirra ekki verið 
verið færð í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þegar 
samþykktar fjárhagsáætlanir framangreindra 
rekstrareininga, með rekstrarreikningi, efnahag 
og sjóðsstreymi til næstu fjögurra ára, liggja fyrir 
á viðeigandi formi er fyrirhugað að gerður verði 
viðauki við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árin 
2023 til 2026.
Helstu tölur fyrir árið 2023 eru að tekjur samstæðu 
nemi 1.048 millj. kr.. Rekstrargjöld verða millj. kr. 
977 millj. kr. kr., afskriftir nema 38 millj. kr. og 
fjármagnsgjöld verða 19 millj. kr. Rekstarafgangur 
samstæðu nemur 12,8 millj. kr. Handbært fé frá 
rekstri samstæðunnar í lok árs verður 60 millj. kr. 
Afborganir langtímalána eru áætlaðar 22 millj. kr. 
Gert er ráð fyrir að fjárfestingar nemi 254 millj. Kr. 
og að gatnagerðargjöld að fjárhæð 35 millj. kr. komi 
til lækkunar á fjárfestingu. Í Hitaveitu Brautarholts 
verður tekið 20 millj. kr. langtímalán og í Aðalsjóði 
sveitarsjóðs verði lántaka að fjárhæð 148,5 millj. kr.
Þriggja ára áætlun áranna 2024- 2026 er ekki 
staðfest fjárhagsáætlun heldur einungis yfirlit yfir 
það sem er á dagskrá þessi ár. Gera má ráð fyrir að 

fjárhæðir vegna rekstur og framkvæmda breytist 
frá því sem kemur fram í áætluninni hverju sinni. 
Áætlunin sem lögð er fram núna byggist á áætlun 
2023 of spá um íbúaþróun til næstu ára. Gert er ráð 
fyrir óbreyttum rekstri allra málaflokka að öðru leyti 
til næstu þriggja ára. Gert er ráð fyrir rekstrarafgangi 
að fjárhæð 11,7 millj. kr. árið 2024, 46 millj. kr. árið 
2025 og 111,7 millj. kr. árið 2026.
Umræður sköpuðust um fjárhagsáætlun og 
hvernig staða sveitarsjóðs sé að styrkjast sem gerir 
sveitarfélaginu kleift að leggja áherslu á fjárfestingar 
í innviðum sveitarfélagsins á næstu árum. Í ljósi 
þess að miklar fjárfestingar eru fyrirhugaðar í 
fasteignum sveitarfélagsins er mikilvægt að áður en 
farið verður í viðkomandi framkvæmd að lögð verði 
fyrir sveitarstjórn nákvæm kostnaðaráætlun og/eða 
tilboð í þær framkvæmdir.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum fjárhagsáætlun 
vegna ársins 2023 og áranna 2024-2026 og felur 
fjármálastjóra að annast skil á áætluninni til 
viðkomandi aðila.
3. Gjaldskrár og álagningarforsendur 2023
Álagning gjalda og gjaldskrárbreytingar fyrir árið 
2023.
Fasteignaskattur breytist á milli ára og er:
A-flokkur lækkar úr 0,45% í 0,40% af heildar 
fasteignamati:
Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, 
erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og 
mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll 
hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum.
B-flokkur 1,32% af heildar fasteignamati:
Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um 
heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, 
íþróttahús og bókasöfn.
C-flokkur 1,65% af heildar fasteignamati:
Allar aðrar fasteignir, svo sem iðnaðar-, skrifstofu- 
og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús 
og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu.
Afsláttur af fasteignaskatti fer eftir 3. gr. samþykktar 
sveitarstjórnar frá 7. febrúar 2006. Fólk 67 ára og 
eldra og fólk sem eru 75% öryrkjar eða meira geta 
sótt um afslátt á fasteignagjöldum þeirra íbúðar sem 
það býr í og ekki er nýtt af öðrum.
Afsláttur af fasteignagjöldum tekur breytingum 
frá árinu 2022 í samræmi við breytingu á vísitölu 
neysluverðs á tímabilinu 1. des 2021 - 1. des 2022.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 



samþykkir með 5 atkvæðum álagningarhlutfall 
fasteignaskatts fyrir árið 2023, að afsláttur á 
fasteignagjöldum taki breytingum frá árinu 2022 
í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs 
frá des 2021 til des 2022 og að gjalddagar 
fasteignagjalda árið 2023 verði 10 talsins, frá 
febrúar til nóvember.
Gjaldskrá vatnsveitu:
Heimæðagjald:
Grunnur heimæðagjalds vatnsveitu er 150.000 
kr. og var samþykktur í sveitarstjórn Skeiða- 
og Gnúpverjahrepp þann 6. október 2009, m.v. 
byggingarvísitölu grunnvísitölu í janúar 2009, 489,6 
stig. Heimæðagjald í nóvember 2022, er þá 248.683 
kr. m.v. byggingarvísitölu nóvember 2022, 881,7 
stig.
Vatnsgjald:
Vatnsgjald helst óbreytt 0,2% af heildarfasteignamati 
íbúðarhúsi, lóða og atvinnuhúsnæði, þó að 
hámarki 37.000 kr. Eitt vatnsgjald er innheimt af 
sumarhúsum, 31.500 kr.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum gjaldskrá vatnsveitu 
árið 2023.
Lóðarleigugjöld:
Lóðarleigugjöld innheimtast skv. 
lóðarleigusamningum.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum gjaldskrá fyrir 
lóðarleigu 2023.
Gjaldskrá fráveitugjalda/Seyrulosunargjalda:
Holræsagjald:Þar sem holræsakerfi er til staðar á 
vegum sveitarfélagsins er innheimt holræsagjald, 
0,25% af fasteignamati.
Stofngjald fráveitu/Heimtaugagjald:
Heimtaug 150 mm eða grennri 248.000 kr.
Heimtaug 151-200 mm 262.000 kr.
Heimtaug 201-250 mm 277.000 kr.
Semja þarf sérstaklega um stofngjald fráveitu á 
stöðum fjarri stofnlögnum holræsa, þ.e. yfir 20 metra 
og einnig ef um sérstakar úrlausnir fráveitumála er 
að ræða. Stofngjald fráveitu fylgir byggingarvísitölu. 
Grunnvísitala er byggingarvísitala, grunnur 2009, í 
nóvember 2022, 176 stig.
Rotþróargjald:
Sveitarfélagið innheimtir árlega rotþróargjald til 
niðurjöfnunar á kostnaði við tæmingu rotþróa. 
Árlegt gjald fyrir losun seyru þar sem tæming er á 
þriggja ára fresti verður 13.775 kr.

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum gjaldskrá fyrir 
fráveitu 2023.
Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs 2023 í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi:
Stærð grunneiningar er 240 l grátunna fyrir 
óflokkaðan úrgang, 660 l græntunna fyrir pappír, 
240 l svarttunna fyrir plast og 120/240 l brúntunna 
fyrir lífúrgang.
Gjald á grunneiningu við íbúðahúsnæði 59.800 kr.
Viðbótargjald fyrir stærri ílát við heimili:
Óflokkaður úrgangur, stækkun úr 240L tunnu í 660L 
tunnu 47.900 kr.
Óflokkaður úrgangur, stækkun úr 240L tunnu í 
1.100L tunnu 76.900 kr.
Pappír, stækkun úr 600L tunnu í 1.100L tunnu 8.900 
kr.
Auka plast tunna 8.900 kr.
Frístundahús:
Grunngjald frístundahúss 26.900 kr.
Sorpeyðingargjald fyrir dýrahræ:
Sorpeyðingargjald vegna dýrahræja er lagt á alla 
aðila með búrekstur.
Gjaldflokkur 1: (mikil notkun) 160.000 kr.
Gjaldflokkur 2: 60.000 kr.
Gjaldflokkur 3: (Örbú) 18.000 kr.
Gjaldsskrá móttökustöðvar:
Allur úrgangur frá heimilum, fyrirtækjum, 
frístundahúsnæði, lögbýlum, og 
frístundahúsafélögum, sem komið er með á 
móttökustað Skeiða- og Gnúpverjahrepps er 
gjaldskyldur við afsetningu nema brotamálmar og 
úrgangur sem ber úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs.
Gjald miðast við m3 og mun vera eftirfarandi:
Móttökugjald á 0,25 m3 af óflokkuðum úrgangi er 
4.600 kr.
Móttökugjald á 0,25 m3 af grófum úrgangi er 4.600 
kr.
Móttökugjald á 0,25 m3 af lituðu timbri 3.500 kr.
Móttökugjald á 0,25 m3 af ólituðu timbri 2.500 kr.
Móttökugjald á 0,25 m3 af gleri 4.000 kr.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum gjaldskrá um 
meðhöndlun úrgangs í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
2023.
Aðrar gjaldskrár:
Gjaldskrá leikskólans Leikholts: Gert er ráð fyrir 
9,3% hækkun á fæði til nemenda og 9,3% hækkun á 
vistunargjöldum í Leikholti.
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Gjaldskrá Þjórsárskóla: Gert er ráð fyrir 9,3% 
hækkun á fæði og gjöldum í skólavist.
Gjaldskrá vegna fæðis til starfsfólks og eldri 
borgara: gert er ráð fyrir 9,3% hækkun á gjaldskrá, 
úr 495 kr. í 541 kr.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum gjaldskrár fyrir fæði 
og vistunargjöld í Leikholti, Þjórsárskóla og fyrir 
starfsmenn og eldri borgara fyrir árið 2023.
Lagt er til að tómstundastyrkur verði 80.000 kr. pr. 
barn á aldrinum 6-18 ára.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum að tómstundastyrkur 
verði 80.000 kr. pr. barn á árinu 2023.
4. Tölvukerfi sveitarfélagsins
Á sveitarstjórnarfundi 3. ágúst lagði sveitarstjóri 
fram tillögur á breytingum á tölvukerfi 
sveitarfélagsins. Síðan þá hafa verið gerðar ýmsar 
breytingar sem hafa lækkað kostnað. Sveitarstjóri 
óskar eftir heimild til að taka upp nýtt mála- og 
skjalastjórnunarkerfi.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum taka upp nýtt 
mála- og skjalastjórnunarkerfi. Áætlaður 
kostnaður við kaupin og innleiðingu fellur innan 
núverandi fjárhagsáætlunar.
5. Dómur í máli Áshildarmýrar ehf vs. Skeiða og 
Gnúpverjahrepp
Hinn 21. nóvember sl. féll dómur í máli Áshildarmýrar 
ehf. gegn Skeiða- og Gnúpverjahreppi þar sem 
sveitarfélagið var sýknað af öllum kröfum.
Dómsorð og dómsniðurstaða lögð fram til 
kynningar.
6. Flothetta
Unnur Kristjánsdóttir frá Flothetta kemur inná 
fundinn með kynningu á starfsemi sinni. Flothetta 
leitast eftir því að fara með starfið inní Skeiðalaug 
og gera hana að miðstöð slökunarmeðferða á Íslandi. 
Flotmeðferð er djúpt og heilandi ferðalag þar sem 
þátttakendur eru leiddir af mýkt og öryggi inn í kyrrð 
og eftirgjöf í þyngdarleysi vatnsins. Í flotmeðferð er 
boðið upp á líkamsmiðaða meðhöndlun og nudd á 
meðan flotið er. Allt miðast þetta að því að næra og 
örva heilbrigt orkuflæði líkamans og losa út neikvæð 
áhrif streitu, sjá nánar á www.flothetta.is.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps þakkar 
fyrir góða kynningu. Sveitarstjóra falið að vinna 
áfram mögulegt samstarf við Flothettu með það 
að leiðarljósi að efla fjölbreytt heilsueflandi starf 

í Skeiðalaug.
7. Styrkbeiðni frá Sjóðnum góða
Sjóðurinn góði er samstarfsverkefni Lionsklúbba, 
kvenfélaga, kirkjusókna, félagsþjónustunnar í 
Árnessýslu, deilda Rauðakrossins í Árnessýslu og 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Hlutverk sjóðsins góða er 
að styrkja einstaklinga og fjölskyldur sem standa 
höllum fæti og eiga ekki fyrir nauðþurftum fyrir 
jólin.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum að styrkja Sjóðinn 
góða um 50.000 kr. og fellur það innan heimilda 
núverandi fjárhagsáætlunar.
8. Skólavist utan lögheimilissveitarfélags
Lögð fram beiðni frá skóla og frístundasviði 
Reykjavíkurborgar um skólavist í Þjórsárskóla 
fyrir barn með lögheimili í Reykjavík. Greitt er 
fyrir skólavistina samkvæmt viðmiðunarreglum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum að taka á móti barninu 
í Þjórsárskóla skólaárið 2022-2023.
9. Umsagnarbeiðni vegna rekstarleyfis gistingar í 
flokk II-G íbúðir.
Lögð fram umsagnarbeiðni vegna umsóknar um 
leyfi til reksturs gististaðar í flokki II – G Íbúðir
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps gerir 
ekki athugasemdir við umsókn um rekstur 
gististaðar í flokki II – G íbúðir.
10. Fundargerð NOS 24.11.2022
Fundargerð NOS 24.11.2022 lögð fram.
Varðandi lið 1, staða Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings samþykkir sveitarstjórn Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps eftirfarandi bókun:
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir útgöngu Hveragerðisbæjar 
og Sveitarfélagsins Ölfuss úr Skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesþings bs. Útgangan 
miðast við í síðasta lagi 1. mars 2023 og að öll 
aðildarsveitarfélög hafi komist að samkomulagi 
um eignir, skuldir og yfirfærslu á málum sem 
eru í vinnslu hjá Skóla- og velferðarþjónustu 
sem og öðru er leysa þarf úr fyrir útgöngu 
sveitarfélaganna.
Jafnframt samþykkir sveitarstjórn Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps að framlengja skipunartíma 
Ásmundar Lárussonar í Skólaþjónustu- og 
velferðarnefnd Árnesþings til 1. mars 2023 sem og 
til vara Jóhönnu Valgeirsdóttur til sama tíma.
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Fundargerð að öðru leyti lögð fram til kynningar.
11. Fundargerð 249. fundar skipulagsnefndar
Skeiðháholt land (L166517); umsókn um 
byggingarheimild; sumarbústaður – 2210079
Fyrir liggur umsókn Emils Þ. Guðmundssonar 
fyrir hönd Steinunnar Gunnlaugsdóttur með 
umboð landeigenda, móttekin 17.10.2022, um 
byggingarheimild fyrir 52 m2 sumarbústað á 
sumarbústaðalandinu Skeiðháholt land L166517 í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum að málið fái 
málsmeðferð á grundvelli 44. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu 
grenndarkynningar. Berist engar athugasemdir 
vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til 
afgreiðslu byggingarfulltrúa.
11. Fjallaskálar í Flóa- og Skeiðamannaafrétti og 
Gnúpverjaafrétti; Aðalskipulagsbreyting – 2207018
Lögð fram tillaga vegna breytingar á Aðalskipulagi 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017-2029. Fyrirhuguð 
breyting á aðalskipulagi felur í sér breytingu á 
skipulagi fjallaskála á Flóa- og Skeiðamannaafrétti 
og Gnúpverjaafrétti. Flóa- og Skeiðamannaafréttur 
telst vera milli Stóru-Laxár og Fossár að 
austanverðu og Gnúpverjaafréttar milli Fossár 
og Þjórsár. Svæðið er allt innan skipulagssvæðis 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Skálarnir eru 
skilgreindir í gildandi aðalskipulagi sem 
afþreyingar- og ferðamannasvæði, um er að ræða 
skálasvæði og fjallasel: AF16 Klettur (L166522), 
AF17 Hallarmúli (L178699), AF18 Sultarfit 
(L179883), AF19 Skeiðamannafit (L179888), AF20 
Gljúfurleit (L166705), AF21 Bjarnalækjarbotnar 
(L166706), AF22 Tjarnarver (L166707) og 
AF23 Setrið (L166521). Markmiðið með 
aðalskipulagsbreytingunni er að fjölga gistiplássum 
í fjallaskálum í samræmi við stefnu gildandi 
aðalskipulags. Verið er að setja ramma utan um 
mannvirki á hverju svæði fyrir sig og uppbyggingu 
þeirra og viðhaldi til framtíðar. Vatnsverndarsvæði 
skálanna eru sett inn á uppdrátt aðalskipulags og 
einnig er heimild veitt fyrir minniháttar efnistöku 
vegna úrbóta á aðkomuvegum. Skipulagslýsing 
vegna breytingar var í kynningu 25. ágúst – 16. 
september.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum tillögu 
aðalskipulagsbreytingar til kynningar í samræmi 

við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
12.Gljúfurleit skálasvæði; Gnúpverjaafréttur; 
Deiliskipulag – 2202085
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur 
til skálasvæðisins Gljúfurleit á Gnúpverjaafrétt. 
Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma 
utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála um 
framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst m.a. 
skilgreining tveggja byggingarreita, áningarhólfs og 
vatnsbóls ásamt verndarsvæði umhverfis það.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
13. Setrið fjallasel; Flóa- og Skeiðamannaafréttur; 
Deiliskipulag – 2202088
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 
fjallaselsins Setursins á Flóa- og Gnúpverjaafrétt. 
Markmiðið með gerð þessa deiliskipulags er að 
setja ramma utan um uppbyggingu svæðisins 
og setja skilmála um framtíðaruppbyggingu. 
Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining 
byggingarreits og vatnsbóls ásamt verndarsvæði 
umhverfis það.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
14. Tjarnarver fjallasel; Gnúpverjaafréttur; 
Deiliskipulag – 2202087
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 
fjallaselsins Tjarnarvers á Gnúpverjaafrétt. Markmið 
deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma utan 
um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála um 
framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst m.a. 
skilgreining tveggja byggingarreita, áningarhólfs og 
tillögu að fyrirhuguðu vatnsbóli.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
15. Bjarnalækjarbotnar fjallasel; Gnúpverjaafréttur; 
Deiliskipulag – 2202086
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 
fjallaselsins Bjarnalækjarbotna á Gnúpverjaafrétt. 
Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma 



utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála 
um framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu 
felst m.a. skilgreining tveggja byggingarreita og 
áningarhólfs.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
16. Skeiðamannafit L179888; Fjallasel; 
Deiliskipulag – 2205039
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem 
tekur til fjallaselsins Skeiðamannafit á 
Flóa- og Skeiðamannaafrétt. Markmið 
deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma utan 
um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála um 
framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst m.a. 
skilgreining tveggja byggingarreita, áningarhólfs og 
vatnsbóls ásamt verndarsvæði umhverfis það.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
17. Sultarfit L179883; Fjallasel; Deiliskipulag – 
2205038
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 
fjallaselsins Sultarfits á Flóa- og Skeiðamannaafrétt. 
Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma 
utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála 
um framtíðaruppbyggingu. í deiliskipulaginu felst 
m.a. skilgreining byggingarreits, áningarhólfs og 
vatnsbóls ásamt verndarsvæði umhverfis það.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
18. Hallarmúli L178699; Fjallasel; Deiliskipulag – 
2205037
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 
fjallaselsins Hallarmúla á Flóa- og Skeiðamannaafrétt. 
Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma 
utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála 
um framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst 
m.a. skilgreining byggingarreits, áningarhólfs og 
vatnsbóls ásamt verndarsvæði umhverfis það.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 

deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
19. Klettur L166522; Fjallasel; Deiliskipulag – 
2205036
Lögð er fram tillaga deiliskipulags sem tekur til 
fjallaselsins Kletts á Flóa- og Skeiðamannaafrétt. 
Markmið deiliskipulagstillögunnar er að setja ramma 
utan um uppbyggingu svæðisins og setja skilmála um 
framtíðaruppbyggingu. Í deiliskipulaginu felst m.a. 
skilgreining tveggja byggingarreita, áningarhólfs og 
vatnsbóls ásamt verndarsvæði umhverfis það.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum 
deiliskipulagsbreytinguna til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.
Fundargerð 250. fundar skipulagsnefndar
23.Álftröð (L222125); umsókn um byggingarleyfi; 
íbúðarhús með sambyggðum bílskúr og auka íbúð 
– 2211001
Fyrir liggur umsókn Ómars Péturssonar fyrir 
hönd B. Guðjónsdóttur ehf., móttekin 01.11.2022 
um byggingarleyfi fyrir 244,6 m2 íbúðarhús með 
sambyggðum bílskúr og auka íbúð á landinu Álftröð 
(L222125) í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með 5 atkvæðum að útgáfa 
byggingarleyfis verði samþykkt á grundvelli 3.mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Þar segir að 
við útgáfu framkvæmda- eða byggingarleyfis 
geti sveitarstjórn heimilað að vikið sé frá 
kröfum 2. mgr. um breytingu á deiliskipulagi og 
grenndarkynningu þegar um svo óveruleg 
frávik er að ræða að hagsmunir nágranna 
skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, 
skuggavarp eða innsýn. Málinu vísað til afgreiðslu 
byggingarfulltrúa.
24.Grandi; Votadæl L166643, Lóð 5 og lóð 7, 
Fjölgun lóða; Dsk.br. – 2211025
Lögð er fram umsókn frá Hrafnhildi Loftsdóttir 
er varðar breytingu á deiliskipulagi lóðar Granda, 
L166643 úr jörð Sandlækjar. Í breytingunni felst 
fjölgun lóða og byggingarreita innan svæðisins. 
Eftir breytingu er gert ráð fyrir 4 frístundalóðum á 
svæðinu þar sem heimilt verði að reisa frístundahús 
auk auka húss á lóð að 40 fm innan heildar 
nýtingarhlutfalls 0,03.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps telur 
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framlagða umsókn ekki vera í samræmi við 
aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Svæðið 
er skilgreint sem landbúnaðarsvæði samkvæmt 
aðalskipulagi. Skilmálar aðalskipulags er varðar 
byggingar á landbúnaðarsvæðum segja að þar 
sem 4 eða fleiri lóðir eru samliggjandi, án þess að 
tengjast rekstri viðkomandi jarðar, skuli afmarka 
landnotkun sérstaklega.
12. Fundargerðir nefnda sveitarfélagsins
Fundargerð 3. fundar Skólanefndar lögð fram til 
kynningar
Fundargerð 1. fundar Loftslags- og Umhverfisnefndar 
lögð fram til kynningar
Fundargerð 1. fundar Veitunefndar lögð fram til 
kynningar
Fundargerð 2. fundar Afréttarmálafélags Gnúpverja 
lögð fram til kynningaræ
Fundargerð 3. fundar Afréttarmálafélags Gnúpverja 
lögð fram til kynningar
Fundargerð 4. fundar Afréttarmálafélags Gnúpverja 
lögð fram til kynningar
13.Samþykkt af fundi 60plús um dvalarheimili
Samþykkt af fundi 60plús um dvalarheimili lögð 
fram til kynningar
14. Fundargerð 314. fundar Sorpstöðvar 
Suðurlands
Fundargerð lögð fram til kynningar
15. Fundargerð 315. fundar stjórnar Sorpstöðvar 
Suðurlands
Fundargerð lögð fram til kynningar
16. Fundargerð 915. fundar stjórnar Samband 
íslenskra Sveitarfélaga
Fundargerð lögð fram til kynningar
17. Aðalfundargerð Vottunarstofunnar Túns
Fundargerð aðalfundar 25.8.2022 lögð fram til 
kynningar
18. Fundargerð og önnur gögn frá 
Héraðsskjalasafni Árnesinga
Minnisblað rafræn langtímavarðveisla, 
samstarfsyfirlýsing héraðsskjalasafna og ársskýrsla ́  
Héraðsskjalasafns Árnesinga lagt fram til kynningar
19. Fundargerð aðalfundar Sorpstöðvar 
Suðurlands
Fundargerð aðalfundar SOS 2022 lögð fram til 
kynningar
20. Fundargerð 21. fundar svæðisskipulagsnefndar 
Suðurhálendis
Fundargerð 21. fundar lögð fram til kynningar
21. Fundargerð 96. fundar stjórnar Umhverfis- 

og tæknissviðs
Fundargerð lögð fram til kynningar
22. Fundargerð 222. fundar Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands
Fundargerð lögð fram til kynningar
23. Fundargerð aðalfundar Skóla- og 
Velferðarþjónustu Árnesþings- 24.11.2022
Fundargerð aðalfundar og árskýrsla SVÁ lögð fram 
til kynningar
24. Fundargerð 589. fundar stjórnar Sambands 
sunnlenskra sveitarfélaga
Fundargerð lögð fram til kynningar
Fundi slitið kl. 12.40. Næsti fundur sveitarstjórnar 
ákveðinn miðvikudaginn 21. desember kl 09:00 í 
Árnesi.
Sveitarstjórn 2022-2026. 12. fundur. 21. desember 
2022 kl. 09:00.
Mættir: Haraldur Þór Jónsson, Bjarni Hlynur 
Ásbjörnsson, Vilborg Ástráðsdóttir, Gunnar Örn 
Marteinsson og Gerður Stefánsdóttir í forföllum 
Karenar Óskarsdóttur
Sylvía Karen Heimisdóttir ritaði fundargerð.
Oddviti setti fundinn og spurðist fyrir um hvort 
athugasemdir væru við fundarboðið, svo reyndist 
ekki vera. Óskaði oddviti eftir að bæta máli við 
dagskrá fundarins, breytingu á stjórn um samþykkt 
sveitarfélagsins Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Var 
það samþykkt samhljóða og verður það mál nr. 10. 
á dagskrá. Aðrir fundarliðir færast niður sem því 
nemur.
Erindi til sveitarstjórnar til afgreiðslu og umfjöllunar:
1. Skýrsla sveitarstjóra á 12. sveitarstjórnarfundi
Sveitarstjóri fór yfir stöðu á eftirfarandi verkefnum 
sem unnið hefur verið að á síðustu tveimur vikum:
Fundur um gjaldskrár raforku í dreifbýli.
Atvinnuumsóknir um umsjónarmann Skeiðalaugar.
Búrfellsnáma - opnun tilboða.
Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita.
Nefnd oddvita og sveitarstjóra (NOS).
Rauðukambar ehf.
Gerður Stefánsdóttir mætti til fundar kl 9.45.
2. Skipulag á skrifstofu
Sveitarstjóri fer yfir skipulag á skrifstofunni og 
hvernig verkaskiptin hefur verið. Auk þess var 
verklag rætt varðandi akstur á fundi á vegum 
sveitarfélagsins og samþykktir reikninga. 
Framundan er innleiðing á nýju funda- og 
skjalavistunarkerfi ásamt því að taka umsýslu 
Fjarskiptafélags Skeiða- og Gnúpverjahrepps úr 



verktöku og inná skrifstofuna. Sveitarstjóri óskar 
eftir að ráða tímabundið í 50% starf til að mæta 
auknum verkefnum næstu mánaða.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum tímabundna 
ráðningu í 50% starfshlutfall til sex mánaða 
á skrifstofu sveitarfélagsins. Sveitarstjóra 
og fjármálastjóra falið að leggja fram 
kostnaðaráætlun. Sveitarstjóra falið að útbúa 
og leggja fram verklagsreglu varðandi akstur 
sveitarstjórnarmanna á næsta fund sveitarstjórnar.
3. Fjárhagsáætlun 2022- Viðauki IV
Lagður fram viðauki IV við fjárhagsáætlun 2022. 
Áhrif hans eru jákvæð um 26 millj. kr. Gert er 
ráð fyrir hærri skatttekjum, hærra framlagi frá 
Jöfnunarsjóð og jafnframt var tekið tillit til sölu 
á fasteign sveitarfélagsins við Bugðugerði 5b og 
Suðurbraut 1. Fjárfestingar ársins voru lækkaðar 
m.t.t. hagstæðari tilboða sem fengust á árinu og 
framlaga á móti fjárfestingu.
Gert er ráð fyrir að hagnaður ársins af samstæðu 
verði um 47,5 millj kr. og handbært fé hækki um 
36,4 millj.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum viðauka IV við 
fjárhagsáætlun 2022 og felur fjármálastjóra að 
skila honum inn til viðkomandi aðila.
4. Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga
Samkomulag varð á Alþingi 16. desember 2022 
um breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað 
fólk. Samkomulag þetta felur í sér breytingu á 
fjármögnun lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk 
samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks frá því 
sem kveðið var á um í endanlegu samkomulagi 
ríkis og sveitarfélaga dags þann 15. desember 2015. 
Hámarksútsvar sveitarfélaga, sem ákveðið er í 1. mgr. 
23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, 
sem er nú 14,52%, skal hækkað um 0,22% samhliða 
lækkun á tekjuskatts um samsvarandi hlutfall í 
báðum skattþrepum. Gert er ráð fyrir að hækkun 
hámarksútsvars skv. 2. mgr. renni í Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga. Hlutfall útsvarstekna vegna málefna 
fatlaðs fólk sem fer í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga skv. 
2. tölul. c-lið 8. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga 
er nú 0,99% og skal hlutfallið því hækka um 0,22% 
stig samhliða hækkun hámarksútsvars í 1,21%. 
Breytingar á hámarksútsvari sveitarfélaga taka gildi 
fyrir árið 2023.
Með vísan til ofangreindra breytinga varðandi 

fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk samþykkir 
sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps með 
fimm atkvæðum að álagningarhlutfall útsvars 
fyrir árið 2023 hækki um 0,22% og verði 14,74%.
5. Umsókn um framkvæmdaleyfi 
Hvammsvirkjunar
Miðvikudaginn 14. desember 2022 barst umsókn 
um framkvæmdaleyfi Hvammsvirkjunar frá 
Landsvirkjun. Öll gögn umsóknar lögð fram.
Umsóknin fer í vinnslu hjá sveitarstjórn. Í framhaldi 
af vinnslu sveitarstjórnar er fyrirhugaður fundur 
með íbúum Skeiða- og Gnúpverjarhrepps.
6. Gatnagerð Vallarbraut
Hinn 15. nóvember sl. voru opnuð tilboð í gatnagerð 
á Vallarbraut. 8 tilboð bárust í verkið. Ólafsvellir ehf 
var með hagstæðasta tilboðið að upphæð 61.764.750 
kr. Sveitarstjóri hefur kannað hæfi lægstbjóðanda 
og uppfyllir hann kröfur sem settar voru fram til 
bjóðenda í útboðslýsingu. Sveitarstjóri óskar eftir 
heimild til að ganga til samninga við Ólafsvelli ehf.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum að ganga til 
samninga við Ólafsvelli ehf. um gatnagerð við 
Vallarbraut samkvæmt útboðslýsingu.
7. Niðurstaða útboða í Fossá
Tilboð í veiðirétti í Fossá í Þjórsárdal voru opnuð 6. 
desember sl. og bárust tvö tilboð skv. auglýsingu og 
eitt frávikstilboð.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir að fresta afgreiðslu málsins til næsta 
fundar og yfirfara tilboðin betur.
8. Tilmæli ráðuneytis um endurskoðun afgreiðslu 
vegaskrár.
Lagt fram bréf frá Umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneyti með vísun í stjórnsýslukæru 
dags 31. desember 2021. Í samræmi við 
niðurstöður úrskurðarins beinir umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðuneytið þeim tilmælum til 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps að sérstaklega verði 
skoðað af hálfu sveitarfélagsins hvort tilefni sé til 
að endurskoða afgreiðslu þess á umræddri skrá í 
ljósi framangreindra annmarka á málsmeðferðinni 
við gerð og birtingu hennar, sbr. 32. gr. 
náttúruverndarlaga, sbr. reglugerð um vegi í náttúru 
Íslands, nr. 260/2018.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps felur 
sveitarstjóra að vinna málið áfram.
9. Samningur um rekstur Umdæmisráðs 
barnaverndar

Bls 20 www.skeidgnup.is



Bls 22 Fundargerðir sveitarstjórnar

Lagður fram samningur um rekstur umdæmisráðs 
barnaverndar á landsbyggðinni ásamt verklagsreglum 
barnaverndarþjónustu um samræmda framkvæmd 
umdæmisráðs.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum samninginn og 
felur sveitarstjóra að undirrita hann.
10. Viðauki við samþykkt um stjórn 
sveitarfélagsins Skeiða- og Gnúpverjahrepps
Lagður fram til fyrri umræðu viðauki við samþykkt 
um stjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps sem 
felur í sér breytingu og viðbætur við 41. gr. um 
stjórnir og samstarfsnefndir og 48. gr. um framsal 
sveitarstjórnar til fullnaðarafgreiðslu mála.
Samhliða er lagt fram til kynningar bréf frá 
Innviðaráðuneytinu vegna barnaverndarþjónustu og 
umdæmisráða.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps vísar 
viðauka við samþykkt um stjórn sveitarfélagsins til 
síðari umræðu.
11. Úthlutun lóða í Árnesi
Umsókn barst í auglýstar parhúsalóðir annars vegar 
við Skólabraut 1 og hins vegar við Skólabraut 3.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum að úthluta 
lóðunum Skólabraut 1 og Skólabraut 3 til J. 
Óskarssonar ehf.
12. Endurskoðun á reglum um tómstundarstyrki
Lagðar fram uppfærðar reglur um tómstundastyrk 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Breyting er gerð á 
skilyrðum fyrir veitingu tómstundastyrks þar sem 
bætt er við heimild að nýta tómstundastyrk til greiðslu 
á æskulýðsstarfi og vegna kaupa á líkamsræktar- og 
sundkorti sem merkt er einstaklingum.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum uppfærðar reglur 
um tómstundastyrki í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
13. Endurnýjun byggingarframkvæmdaleyfis að 
Stöng
Lagt fram til kynningar teikningar og fyrirhuguð 
endurnýjun á byggingarleyfi til framkvæmda við 
Þjóðveldisbæinn, Stöng í Þjórsárdal.

14. Fundargerð Skólanefndar
Lögð fram fundargerð 4. skólanefndarfundar sem 
fram fór 8. desember. Í fundargerð skólanefndar 
frá 22. september 2022 var fundarmaður ranglega 
tilgreindur. Var það leiðrétt skv. 5. tl fundargerðar 4 
skólanefndarfundar og nöfn fundarmanna uppfærð.
Fundargerð skólanefndar lögð fram til kynningar.
15. Fundargerð 251. fundar skipulagsnefndar 
Umhverfis og tæknisviðs uppsveita.
Farið var yfir eftirfarandi mál fundargerðar:
30. Urðarholt L223803; Afmörkun lóðar; 
Deiliskipulagsbreyting - 2212009  
Lögð er fram umsókn frá Einari Einarssyni er 
varðar breytingu á deiliskipulagi í landi Urðarholts. 
Í breytingunni felst að skilgreind er lóð umhverfis 
byggingarreit innan svæðisins.  
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum viðkomandi 
breytingar á deiliskipulagi svæðisins og að málið 
fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega 
breytingu á deiliskipulagi. Þar sem engir 
aðrir hagsmunaaðilar eru innan svæðisins en 
umsækjandi er ekki talin þörf á grenndarkynningu.
31.Álfsstaðir II (L215788); umsókn um 
byggingarleyfi; íbúðarhús - 2211050
Fyrir liggur umsókn Emils Þ. Guðmundssonar 
fyrir hönd Sigmundar Þorsteinssonar og Vigdísar 
H. Sigurðardóttur, móttekin 20.11.2022, um 
byggingarleyfi fyrir 92,2 m2 íbúðarhús á jörðinni 
Álfsstaðir II L215788 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Fyrir liggur deiliskipulag fyrir lóðina síðan 
2018 sem ekki kláraðist í ferli vegna umsagnar 
Vegagerðarinnar. Skipulagsnefnd bendir á að 
Vorsabæjarvegur nr. 324 er tengivegur samkvæmt 
skilgreiningu vegaskrár Vegagerðarinnar. 
Samkvæmt gr. 5.3.2.5. lið d. skipulagsreglugerðar 
90/2013 skulu íbúðar- og/eða frístundahús 
ekki vera nær stofn- og tengivegum en 100 m. 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps synjar 
beiðninni um byggingarleyfi með fimm atkvæðum. 
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps beinir 
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því til umsækjanda að vinna að uppfærslu á 
deiliskipulagi svæðisins í takt við ofangreindar 
takmarkanir skipulagsreglugerðar er varðar 
fjarlægð frá vegum.
32.Vorsabær 1 L166501; Íbúðarhúsalóð og 
byggingarskilmálar; Deiliskipulagsbreyting - 
2209104
Lögð er fram tillaga deiliskipulagsbreytingar sem 
tekur til lands Vorsabæjar 1 L166501. Í umsókninni 
felst að heimild er veitt fyrir uppbyggingu íbúðarhúss 
í stað frístundahúss á byggingarreit 1A auk þess sem 
byggingarheimildir eru auknar úr 150 fm sumarhúsi 
í heimild fyrir íbúðarhúsi, gestahúsum og bílskúr 
innan 300 fm byggingarheimildar.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum framlagðar 
breytingar á deiliskipulagi svæðisins og að málið 
fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega 
breytingu á deiliskipulagi.
33.Bæjarás; Veiðihús; Deiliskipulag - 2203038
 Lögð er fram tillaga er varðar nýtt deiliskipulag sem 
tekur til veiðihúss að Bæjarási í landi Laxárdals eftir 
kynningu. Innan lóðarinnar er heimilt að byggja allt 
að 300 fm veiðihús á einni hæð sem þjónar starfsemi 
tengdri veiðifélagi árinnar. Hús sem gestir geta haft 
tímabundna gistingu í og þegið þá þjónustu sem 
verður í boði. Heimilt er að leigja út gistingu til 
ferðamanna allt árið um kring.  
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum deiliskipulagið og 
að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur fyrir 
gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan 
tillögu aðalskipulagsbreytingar sem lögð er fram 
samhliða deiliskipulagi.
34. Bæjarás veiðihús L233313; Laxárdalur við 
Stóru-Laxá (svæði AF2); Aðalskipulagsbreyting - 
2206010  
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar sem 
tekur til Bæjaráss veiðihúss L233313 í Laxárdal við 
Stóru-Laxá eftir kynningu. Fyrirhuguð breyting á 
aðalskipulagi felur í sér breytingu á afþreyingar- og 
ferðamannasvæðinu Stóra-Laxá, veiðihús (svæði 
AF2) í landi Laxárdals. Með breytingunni verður 
AF2 tvískipt svæði þar sem gert er ráð fyrir nýju 
veiðihúsi að lóðinni Bæjarás veiðihús L233313. 
Breyting verður gerð á greinargerð aðalskipulags- 
og skipulagsuppdrætti.  

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
samþykkir með fimm atkvæðum framlagða tillögu 
að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins í 
samræmi við 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Tillagan skal auglýst skv. 1. mgr. 
31. gr. sömu laga að undangenginni samþykkt 
Skipulagsstofnunar.
16. Úttektarskýrsla um stjórnsýslu og rekstur 
Bergrisans
Skýrsla lögð fram til kynningar.
17. Fundargerð Samtaka orkusveitarfélaga
Fundargerð aðalfundar og fundargerð 53. fundar 
stjórnar lagðar fram til kynningar.
18. Fundargerðir Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga
Fundargerð aðalfundar SASS og fundargerðir 588. 
og 590. fundar stjórnar lagðar fram til kynningar.
19. Fundargerð stjórnar Byggðasafns Árnesinga
Fundargerð 3. fundar stjórnar Byggðasafns 
Árnesinga lögð fram til kynningar.
20. Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands
Fundargerð 233. fundar Heilbrigðisnefndar 
Suðurlands og fundargerð aðalfundar 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. lagðar fram til 
kynningar.
21. Fundargerð Héraðsnefndar Árnesinga
Fundargerð 6. fundar Héraðsnefndar Árnesinga lögð 
fram til kynningar.
Fundi slitið kl. 12.10. Næsti fundur sveitarstjórnar 
ákveðinn miðvikudaginn 4. janúar kl 09:00 í Árnesi.
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Þ o r r a b l ó t
félagsheimilinu Árnesi
á Bóndadag, 20.jan. nk.

Húsið opnar 19:30 - dagskrá hefst 20:30 

Hljómsveitin  
Synir sveitanna 

leikur fyrir dansi 

Miðaverð er 9000,- 
Miðapantanir: 
Sigurður 8999689 
Helga 8654613 eða á netfangið: 
gnupblot2023@gmail.com

Pantanir og greiðslur þurfa að berast fyrir 
mánudagskvöldið 16.janúar. 

Afhending miða fer fram í Árnesi 
 á milli kl. 18 og 20 miðvikudaginn 18.jan. 

 banki: 0311 22 0634 kt 231157-2479 


