Júní 2018

Íþróttamiðstöðin
Borg

26. maí 2018 - 19. ágúst
Mánudaga - Föstudaga
Laugardaga - Sunnudaga

kl. 10 - 22
kl. 10 - 18

Hætt er að hleypa ofan í laugina 20 mínútum fyrir lokun.

17. júní
hátíðarhöld
Skrúðganga frá Verzluninni Borg kl. 13:00
Hátíðarræða
Ávarp fjallkonu

Heimasíða: www.gogg.is
Netfang: sundlaug@gogg.is

Sími 480 5530
Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg Harðardóttir.
Efni í blaðið berist fyrir 1. hvers mánaðar á eftirfarandi netföng:
linda@gogg.is eða gogg@gogg.is
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Grillaðar pylsur og gos
Hoppukastali á íþróttavellinum
( Þau börn sem eiga fána frá fyrri árum endilega munið eftir þeim .)

FUND ARG ERÐ.

Verzlunin

431. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 2. maí 2018 kl. 9.00 f.h.
Fundinn sátu:
Gunnar Þorgeirsson

Sumaropnun frá 1. maí - 30. september.
•
Virkir dagar: 9 - 21
•
Laugardagar: 10 - 21
•
Sunnudagar: 10 - 20

Ingibjörg Harðardóttir
Hörður Óli Guðmundsson
Sigrún Jóna Jónsdóttir
Guðmundur Ármann Pétursson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

Verið velkomin heitt á könnunni
S: 486-4408

1.

Ársreikningur Grímsnes- og Grafningshrepps.
Ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2017 lagður fram til fyrri
umræðu. Á fundinn mættu Arna G. Tryggvadóttir og Elín
Jónsdóttir, endurskoðendur Pwc og fóru yfir reikninginn.
Ársreikningi vísað til annarrar umræðu. Samþykkt er að boða til
aukafundar sveitarstjórnar þann 10. maí 2018, kl. 10:00 þar sem
ársreikningurinn verður samþykktur.

2. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 18. apríl 2018.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 18. apríl 2018 liggur frammi á fundinum.
3. Fundargerðir.
a) Fundargerð 155. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
26. apríl 2018.
2

Þriðjudaginn 12. júní

**PÁLÍNUBOÐ**
Við ætlum að fagna sumrinu og þeim
endurbótum sem unnið hefur verið að í
bústað okkar , Mörkinni.
Kvenfélagið sér um drykki en konur eru
beðnar um að koma með einhverjar
veitingar á borðið.

Hvar: Mörkin, Fljótsbakka 20
Hvenær: 12. júní kl. 19.00
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Mál nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 20 þarfnast staðfestingar
sveitarstjórnar.
Lögð fram 155. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita, dags.
26. apríl 2018. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu
sveitarstjórnar;
Mál nr. 9: 1804046 - Öndverðarnes 2 lóð lnr 170109:
Staðfesting á afmörkun lóðar.

Heldriborgaraferð 2018
Nú er komið að okkar árlegu Heldriborgaraferð :)
Að vanda býður Kvenfélag Grímsneshrepps íbúum
Grímsnes- og Grafningshrepps, 60 ára og eldri, í
dagsferð. Í ár ætlum við að fara fimmtudaginn 21. júní
og tökum stefnuna í uppsveitir Árnessýslu.
Fararstjóri verður okkar yndislega Unnur Halldórs.
Skráning þarf að berast í síðasta lagi
sunnudaginn 17. júní nk.
Brottför frá Borg kl. 10.00 fimmtudaginn 21. júní.
Skoðum nýjar framkvæmdir og gleðjumst saman.
Frekari upplýsingar og
skráningar:
Jóna Björg Jónssdóttir 863-0463
Sigríður Björnsdóttir 868-3070
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Fyrir liggur umsókn Pálma Egilssonar, dags. 6. apríl 2018 um
afmörkun sumarbústaðarlands á lóð lnr. 170109 í
Öndverðarnesi 2. Samkvæmt meðfylgjandi lóðarblaði er lóðin
24.642 m2. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við breytingu
á afmörkun eða stærð lóðar með fyrirvara um samþykki allra
aðliggjandi lóðarhafa og fyrirvara um minniháttar lagfæringar
á gögnum í samræmi við upplýsingar frá skipulagsfulltrúa.
Einnig þarf að gera grein fyrir aðkomu lóða lnr. 170136 og
lnr. 170135.
Mál nr. 10: 1804063 - Ásgarður 168229: Sunnubakki: Breytt
notkun lands í verslun og þjónustu: Aðalskipulagsbreyting.
Fyrir liggur umsókn Búgarðs ehf., dags. 11. apríl 2018 um
breytingu á aðalskipulagi í landi Ásgarðs, um er að ræða 11
lóðir sem bera nafnið Sunnubakki. Lóðirnar eru hluti af einni
landspildu sem stendur sér og afmarkast af Soginu,
Þingvallavegi og landamerkjum Syðri-Brúar hinsvegar.
Skv. núverandi aðalskipulagi eru lóðirnar skilgreindar sem
frístundarsvæði. Óskað er eftir að landið verði skilgreint sem
land undir verslun og þjónustu. Að mati sveitarstjórnar er um
verulega breytingu að ræða og samþykkir samhljóða að
aðalskipulaginu verði breytt í verslunar og þjónustusvæði.
Mál nr. 11: 1804064 - Ásgarður 168299: Giljatunga og
Borgarbrún: Deiliskipulagsbreyting.
Fyrir liggur umsókn Búgarðs ehf., dags. 11. apríl 2018 um
breytingu á núverandi deiliskipulagi á svæðinu Giljatunga/
Borgarbrún. Breytingin felur í sér að á hverri lóð verði heimilt
að vera með sína eigin rotþró. Skv. núverandi deiliskipulagi
skal frárennsli, skv. reglugerð nr. 798/1999 vera leitt í rotþrær
sem skulu vera sameiginlegar fyrir a.m.k. fjögur hús. Að mati
sveitarstjórnar er breytingin óveruleg og leggur nefndin til að
hún verði samþykkt skv. 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga með
3

fyrirvara um niðurstöður grenndarkynningar fyrir lóðarhöfum
á svæðinu og umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.
Mál nr. 12: 1804072 - Nesjavallavirkjun 170925:
Uppbótarhola NJ-30: Framkvæmdaleyfi.
Fyrir liggur umsókn Orku náttúrunnar, dags. 26. apríl 2018
þar sem sótt er um framkvæmdaleyfi til borunar á uppbótarholu
NJ-30 með það að markmiði að mæta rýrnun á gufuforða
Nesjavallavirkjunar. Umsóknin er í samræmi við aðal- og
deiliskipulag og mat á umhverfisáhrifum. Framkvæmdatími er
áætlaður frá maí – október 2018. "Mat á umhverfisáhrifum
stækkunar Nesjavallavirkjunar úr 76 MW í 90 MW fór fram í
október 2000. Í umhverfismati er gert ráð fyrir tengja þurfi 2-3
vinnsluholur til viðbótar við þær 10 vinnsluholur sem þá voru
nýttar. Að auki var gert ráð fyrir að bora þurfi 5-6 borholur til
viðbótar til ársins 2031 til að viðhalda 90 MW. Árið 2002 var
stækkun Nesjavallavirkjunar úr 90 MW í 120 MW tilkynnt til
Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu.
Skipulagsstofnun úrskurðaði að framkvæmdin væri ekki háð
mati á umhverfisáhrifum. Í tilkynningu var gert ráð fyrir 2-3
vinnsluholum vegna stækkunar Nesjavallavirkjunar úr 90 MW í
120 MW. Frá 2001 hafa verið boraðar 2 uppbótarholur, NJ-25
árið 2008 og NJ-28 árið 2015. Holur NJ-29 og NJ-30 eru því
þriðja og fjórða uppbótarholan sem boruð hefur verið á
Nesjavöllum frá 2001. On telur að framkvæmdin rúmist innan
núverandi umhverfismats". Framkvæmd við borun NJ-30 er í
öllum meginatriðum sú sama og við borun NJ-29 ( mál.
1703090 sem var lagt fyrir skipulagsnefnd í maí 2017 ). Borað
verður út frá sama borplani (L plani) og notast verður við sama
aðkomuveg. Því má segja að eina breytingin frá NJ-29 (fyrir
utan borun holunnar) sé fólgin í því að taka um 1.750 m3 af efni
til að stækka púða á borteig undir borstæði. Sveitarstjórn
frestar afgreiðslu málsins þar til liggur fyrir umsögn
Skipulagsstofnunar um hvort framkvæmdin sé í samræmi við
mat á umhverfisáhrifum og umsögn Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands um starfsleyfi.
Mál nr. 13: 1804051 - Nesjavallavirkjun 170925:
Tilraunaniðurrennsli: Hola NJ-18: Framkvæmdaleyfi.
Fyrir liggur umsókn Orku náttúrunnar, dags. 11. apríl 2018 um
tímabundið framkvæmdaleyfi fyrir yfirborðslögn frá
niðurrennslisveitu (NN-7) að holu NJ-18 vegna niðurrennslis í
4

Hortensíur, sumarblóm & mikið úrval
kryddjurta, einnig pottar og mold.

Opið alla daga frá 25. maí
til 31. júlí frá 10 - 16
Sími 669-0108 / 694-8405

Saumakompan
Kringlu Grímsnesi
Fataviðgerðir,
gardínusaumur
og ýmiskonar einfaldur
saumaskapur

Elsa Jónsdóttir
Sími 486 4515
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Tökum að okkur
•
•
•
•
•
•
•

STÓR og smá verk

Jarðvinnu
Tætingu
Trjákurlun
Þökulagningu
Bílaflutninga
Jarðheflun
Fólksflutninga

Jóhannes og Guðmundur

Gsm: 848 - 1123 & 868 - 4115
Email: verktaki89@gmail.com
Facebook: Jarðvinnuverktaki Feðgaverk

Öll almenn lögfræðiþjónusta
Málflutningur – Erfðaskrár – Kaupsamningar –
Landskipti – Skaðabætur – ofl.

jarðhitageyminn, í tilraunaskyni. Þar sem um er að ræða
niðurrennsli í tilraunaskyni er yfirborðslögnin lögð niður í stað
þess að grafa hana niður í jörð. Meðfylgjandi er greinargerð
dags. 26. apríl 2018. Framkvæmdaleyfið sem sótt er um felst í
tímabundinni lagningu yfirborðslagnar, um 1330 m leið, frá NN
-7 að NJ-18. Fyrirhugað er að framkvæmdir hefjist í ágúst 2018
og ljúki í nóvember sama ár. Skv. meðfylgjandi greinargerð er
gert ráð fyrir að niðurrennsli í holu NJ-18 í tilraunaskyni verði
til ársloka 2020. Lega yfirborðslagnar í tilraunaskyni er á
eignarlandi OR og liggur utan iðnaðarsvæðis eins og það er
afmarkað í aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps. Í gildi
er deiliskipulagið "Nesjavellir" m.s.br. Holur NJ-18 og NN-7
eru skilgreindar í deiliskipulagi. Lagnaleiðin er innan
eignarlands OR, en að mestu leyti utan deiliskipulagssvæðis.
Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins þar sem fyrirhuguð lega
yfirborðslagna er utan iðnaðarsvæðis á aðalskipulagi og að
hluta utan deiliskipulags. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að
leita verði eftir umsögn Skipulagsstofnunar, Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands og Umhverfisstofnunar. Þá er skipulagsfulltrúa
einnig falið að grenndarkynna framkvæmdina fyrir eigendum
ION Hótels sbr. 44 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Mál nr. 14: 1804066 - Austurbrúnir13 lnr 190427: Stækkun
húss: Byggingarreitur: Fyrirspurn.
Lögð er fram fyrirspurn Margrétar Pétursdóttur, dags. 16. apríl
2018 þar sem óskað er eftir leyfi til að byggja við núverandi hús
og nær sú stækkun út fyrir byggingarreit. Skv. meðfylgjandi
gögnum þá fer stækkun einnig of nálægt lóðarmörkum sbr.
ákvæði skipulagsslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn hafnar
viðbyggingunni þar sem ósamræmi er við núgildandi
deiliskipulag og skipulagsreglugerð.

Sigurður Jónsson hrl. S: 893-6506
siggi@landlogmenn.is

Mál nr. 15: 1602041 - Hæðarendi 168254: Náttúrulaug og
aðstaða fyrir baðgesti: Deiliskipulag.

Sverrir Sigurjónsson hdl. S: 662-4422
sverrir@landlogmenn.is

Fyrir liggur bréf Skipulagsstofnunar, dags. 06. apríl 2018
varðandi deiliskipulagstillögu baðstaðar í landi Hæðarenda.
Í bréfinu eru gerðar athugasemdir við að sveitarstjórn birti
auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild
Stjórnartíðinda, sjá meðfylgjandi gögn. Samhliða er lagt fram
svar landeigenda sem barst í tölvupósti 23. apríl 2018 við bréfi
Skipulagsstofnunar. Í ljósi umsagnar frá Skipulagsstofnun telur
sveitarstjórn að ekki sé hægt að samþykkja deiliskipulagið í

Austurvegi 6, 800 Selfossi
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núverandi mynd og fer fram á að gögn verði lagfærð sbr.
umsögn frá Skipulagsstofnun.
Mál nr. 20: 1804002F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa 18- 77.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa
frá 18. apríl 2018.
b) Fundargerð 52. fundar stjórnar Skipulags- og
byggingarfulltrúa Uppsveita bs., 26. apríl 2018.
Fundargerðin lögð fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða fyrir sitt leiti samstarfs- og þjónustusamning við
Héraðsskjalasafn Árnesinga.
4.

Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps.

Tombólan á Borg
Grímsævintýri á Borg, 11. ágúst 2018.
Nú í ár mun Kvenfélag Grímsneshrepps halda sína árlegu
og víðfrægu tombólu í 92. sinn. Margar skemmtilegar
uppákomur, sögur og minningar eru til í kringum
Tombóluna á Borg.
Viltu leggja Tombólunni og Kvenfélaginu lið með
vinningum? Endilega hafið samband við umsjónarkonur
Tombólunnar 2018 og við munum taka glaðar á móti þínu
framlagi ☺
Guðrún Gunnarsdóttir s. 848-3595
Díana Símonardóttir s.856-2719

Fyrir liggja drög að aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps.
Farið var yfir tillögur af íbúafundi sem haldinn var þann 17. apríl
s.l. Skipulagshönnuði falið að uppfæra grunninn í samræmi við
niðurstöður fundarins.
5.

Kauptilboð í Minni-Borg.
Á fundinn kom Steindór Guðmundsson, fasteignasali Lögmanna
Suðurlandi með 6 kauptilboð í Minni-Borg 2, Grímsnes- og
Grafningshreppi. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að taka
kauptilboði Þrastar Sigurjónssonar. Sveitarstjóra / oddvita
falið að undirrita kaupsamninginn og afsalið.

6.

Kauptilboð í hús á Móaflöt 2-11.
Fyrir liggur kauptilboð í hús sveitarfélagsins að Móaflöt 2-11 að
fjárhæð kr. 5.000.000. Sveitarstjórn hafnar kauptilboðinu.

7.

Tölvupóstur frá Kristbjörgu Sigtryggsdóttur vegna leigu á
Félagsheimilinu Borg.
6
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Fyrir liggur tölvupóstur frá Kristbjörgu Sigtryggsdóttur,
dags. 30. apríl 2018 þar sem óskað er eftir breytingum á reikningi
vegna leigu á Félagaheimilinu Borg. Sveitarstjóra falið að svara
erindinu í samræmi við umræður á fundinum.
8.

Bréf frá Jóni G. Briem og Matthildi Ingvarsdóttur þar sem
kvartað er yfir hitaveitunni í Kiðjabergi.
Fyrir liggur bréf frá Jóni G. Briem og Matthildi Ingvarsdóttur,
dagsett 26. mars 2018 þar sem farið er yfir vatnsleysi og tjón
vegna þess á lóð nr. 69 í Hesti. Sveitarstjórn felur lögmanni
sveitarfélagsins, Óskari Sigurðssyni hrl. að gæta hagsmuna
sveitarfélagsins.

Grímsævintýri á Borg, 11. ágúst 2018
Við í Kvenfélagi Grímsness erum byrjaðar að huga að
Grímsævintýrum á Borg sem verða 11.ágúst nk.

Tombóla, fjölskylduhátíð, handverks- og
matarmarkaður.
Tekið er við borðapöntunum á markaðinn
á netfangið: grimsaevintyri@gmail.com.
Ertu með þína framleiðslu í handverki
eða mat sem þú vilt selja?
Endilega bókaðu borð á Grímsævintýrunum.
Lítið borð: 3.500kr Stórt borð: 4.500kr
Fylgstu með viðburðinum á Facebook –
Grímsævintýri 11. ágúst 2018

9.

Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt
fasteignamat eigna á Nesjum lóð 170913, Grímsnes- og
Grafningshreppi.
Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda eigna á
Nesjum lóð 170913, dagsett 18. apríl 2018 þar sem kynnt er breytt
fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar.

10. Bréf frá Sambandi sunnlenskra kvenna vegna
fréttatilkynningar og ályktunar af ársfundi sambandsins.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Pálínu Magnúsdóttur f.h. Sambands
sunnlenskra kvenna, dags. 26. apríl 2018 þar sem kynnt er ályktun
sambandsins frá 90. ársfundi þeirra ásamt fréttatilkynningu.
Lagt fram til kynningar.
11. Bréf frá Skákfélaginu Hróknum þar sem óskað er eftir
styrk til félagsins.
Fyrir liggur bréf frá Hrafni Jökulssyni f.h. Skákfélagsins Hróksins,
dagsett 12. apríl 2018 þar sem óskað er eftir styrk til félagsins
vegna 20 ára afmælis Hróksins. Sveitarfélögum landsins býðst að
verða gull, silfur eða bronsbakhjarl félagsins. Sveitarstjórn hafnar
styrkbeiðninni.
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12. Bréf frá Skógarafurðum ehf. þar sem óskað er eftir samstarfi
við sveitarfélögin um söfnun á trjám sem hafa verið felld.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Bjarka M. Jónssyni f.h. Skógarafurða
ehf., dags. 26. apríl 2018 þar sem óskað er eftir samstarfi við
sveitarfélögin um söfnun á trjám sem hafa verið felld.
Lagt fram til kynningar.
13. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn
á þingsályktunartillögu um stefnumótandi byggðaáætlun
2018 – 2024, 480. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram til kynningar.
14. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á
þingsályktunartillögu um stefnumarkandi landsáætlun um
uppbyggingu innviða til verndar náttúru og
menningarsögulegum minjum 2018 – 2029, 479. mál.
Þingsályktunartillagan lögð fram til kynningar.
15. Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn á
frumvarpi til laga um Póst- og fjarskiptastofnun ofl. (gjaldtaka
fyrir tíðnir og alþjónustu), 454. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.

Til kynningar



Sorpstöð Suðurlands.
Fundargerð 265. stjórnarfundar 24.04 2018.
Byggðastofnun, ársskýrsla 2017.
-liggur frammi á fundinum-.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:20
8
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Fundargerð.

Menningarveisla Sólheima
hófst laugardaginn 2.júní við Grænu Könnuna,
sem er nýtt og fallegt hús í hjarta staðarins. Þar
verður samsýning vinnustofa Sólheima í sumar.
Í Sesseljuhúsi verður sýningin ,,Hvað hef ég
gert“ sem tekur á hnattrænni hlýnun, afleiðing
og mögulegar lausnir. Verslun, kaffihús og
sýningar verða opin frá klukkan 12:00 - 19:30
alla daga og tónleikar alla laugardaga
klukkan 14:00 nánar á sólheimar.is

Laugardaginn 9. júní Tónleikar í
Sólheimakirkju klukkan 14:00
Tunglið og Ég Heiða Árnadóttir söngur og Gunnar Gunnarsson piano flytja
falleg lög eftir franska jazz tónskáldið Michel Legrand (1932), en hann er helst
þekktur fyrir að semja söngleiki og tónlist fyrir kvikmyndir. Þetta er mjög falleg
og ljúf tónlist.

Laugardaginn 16. júní Tónleikum aflýst
vegna fótboltaleiks: Ísland-Argentína
Bein útsending verður frá leiknum í Bíósal
Sesseljuhúss klukkan 13:00.

432. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, fimmtudaginn 10. maí 2018 kl. 10.00 f.h.
Fundinn sátu:
Gunnar Þorgeirsson
Ingibjörg Harðardóttir
Hörður Óli Guðmundsson
Karl Þorkelsson í fjarveru Sigrúnar Jónu Jónsdóttur
Guðmundur Ármann Pétursson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.

1. Ársreikningur Grímsnes- og Grafningshrepps 2017.
Ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2017 lagður fram til
seinni umræðu. Helstu niðurstöður samantektar A og B hluta eru
eftirfarandi:

Laugardaginn 23. júní Tónleikar í Sólheimakirkju klukkan 14:00
Árný og Daði heimsækja Sólheima
Parið Árný og Daði heimsækja Sólheima. Þau eru listamenn og ferðalangar en
þau verða nýkomin úr Asíureisu þegar þau mæta á Sólheima. Skötuhjúin
heilluðu landsmenn með þátttöku í söngvakeppninni og með gerð
internetþáttanna Árný og Daði í Kambódíu. Þau koma og deila ferðasögum og
Daði tekur lagið fyrir gesti og íbúa Sólheima.

Laugardaginn 30. júní Tónleikar í Sólheimakirkju klukkan 14:00
Gítareinleikur frá Andalúsíu Reynir Hauksson býr í Granada, Spáni og starfar
þar sem Flamenco gítarleikari. Á efnisskránni verða þekkt verk úr heimi
Flamenco í bland við eigin tónsmíðar.

Allir hjartanlega velkomnir.
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Ársreikningur samþykktur samhljóða og áritaður af sveitarstjórn.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að halda íbúafund um
ársreikning sveitarfélagins í Félagsheimilinu Borg, mánudaginn
14. maí kl. 19:30.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 10.15
9

FUND ARG ERÐ.
Ásdís og Ísold

433. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 16. maí 2018 kl. 9.00 f.h.
Fundinn sátu:
Gunnar Þorgeirsson
Ingibjörg Harðardóttir
Björn Kristinn Pálmarsson í fjarveru Harðar Óla Guðmundssonar
Jón Örn Ingileifsson í fjarveru Sigrúnar Jónu Jónsdóttur
Með forsetanum

Guðmundur Ármann Pétursson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir.
1.

Kjörskrá vegna sveitarstjórnarkosninga 2018.
Kjörskrá vegna kosninga til sveitarstjórnar er lögð fram og
yfirfarin. Á kjörskrá eru 335 aðilar, 182 karlar og 153 konur.
Sveitarstjórn felur oddvita að árita kjörskránna. Jafnframt er
oddvita veitt fullnaðarheimild til að fjalla um athugasemdir, gera
nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurða um ágreiningsmál sem
kunna að koma fram að kjördegi vegna kosningar til sveitarstjórnar
þann 26. maí n.k. í samræmi við 10. gr. laga um kosningar til
sveitarstjórnar. Kjörskráin mun liggja frammi á skrifstofu
sveitarfélagins til 26. maí n.k.

Matthías og Viðar Gauti

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að kjörfundur vegna kosninga til
sveitarstjórna þann 26. maí n.k. verði í stjórnsýsluhúsinu á Borg í
fundarsal sveitarstjórnar á 2. hæð. Einnig er samþykkt að bjóða
upp á kaffiveitingar á meðan kjörfundi stendur.
2. Fundargerðir.
a) Fundargerð 45. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 26. febrúar 2018.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
10
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Nemendur Kerhólsskóla í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna
Nemendur 5. og 7. bekkjar í Kerhólsskóla tóku í ár þátt í hinni árlegu
Nýsköpunarkeppni grunnskólanna (NKG). Fjórir nemendur skólans voru
síðan valdir til að koma á vinnustofu keppninnar, 24.-26. maí sl., í
Háskóla Reykjavíkur. Þetta verður að teljast glæsilegur árangur hjá
krökkunum, en dómnefnd valdi aðeins 26 hugmyndir til þátttöku í
vinnustofunni, af þeim 1200 hugmyndum sem bárust keppninni í ár.

Í vinnustofunni fengu nemendur tækifæri til þess að útfæra hugmyndir
sínar frekar með aðstoð leiðbeinenda frá HR og HÍ. Þeir Viðar Gauti
Jónsson og Matthías Fossberg Matthíasson sendu inn hugmynd að
klukku sem þeir kalla „Kúkú-minni“. Klukkan hefur útlit klassískrar
gauksklukku, en notendur geta tekið upp skilaboð til sjálfs sín sem
gaukurinn flytur þeim á þeim tímum dagsins sem þeir kjósa. Klukkan er
hugsuð t.d. fyrir fólk sem þjáist af minnisglöpum. Ísold Assa
Guðmundsdóttir og Ásdís Rún Grímsdóttir unnu síðan að „fjölnota
hólfapoka“. Hann er hentugri og umhverfisvænni valkostur en
hefðbundnir, einnota innkaupapokar. Pokinn er með fjölbreyttum
hólfum fyrir mismunandi vöruflokka og verndar t.d. viðkvæma matvöru.
Hann er unninn úr umhverfisvænu og slitsterku efni.
Eftir tveggja daga vinnustofu var haldið lokahóf þar sem nemendur
fengu tækifæri til að sýna frumgerð af vörunni sinni, fengu afhent
viðurkenningarskjöl og verðlaun.
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b) Fundargerð 46. fundar atvinnumálanefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 3. maí 2018.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
c) Fundargerð 22. fundar stjórnar Brunavarna Árnessýslu,
4. maí 2018.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

d) Fundargerð 156. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
11. maí 2018.
Mál nr. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 33 þarfnast staðfestingar
sveitarstjórnar.
Lögð fram 156. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,
dags. 11. maí 2018. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast
afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 14: Sólbrekka: Frístundabyggð: Syðri-Brú:
Deiliskipulag – 1802028.
Fyrir liggur tillaga deiliskipulags frístundahúsasvæðis úr landi
Syðri-Brúar, sem í aðalskipulagi er merkt sem F14a. Um er að
ræða deiliskipulag svæðis sem er um 36 ha að stærð. Helstu
markmið deiliskipulagsins eru m.a. að staðfesta lóðarmörk
innan svæðis, setja samræmda byggingarskilmála auk þess sem
gert er ráð fyrir að bæta við 10 nýjum lóðum. Samhliða er lögð
fram umsögn Skipulagsstofnunar sem bendir á að
frístundalóðirnar 6 í landi Syðri Brúar eru ekki í samræmi við
gildandi aðalskipulag, þar sem þær eru ekki á skilgreindu
frístundasvæði. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að auglýsa
deiliskipulagið skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Miðað við stærð umrædds svæðis, landnotkun í nágrenni þess
og stefnumörkun um frístundabyggð í gildandi aðalskipulagi
telur sveitarstjórn að breytingin á aðalskipulagi sé óveruleg
skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Mál nr. 15: Göltur lnr 168244: Stofnun nýrrar lóðar:
Deiliskipulagsbreyting – 1805016.
Fyrir liggur tillaga að breytingu á deiliskipulagi í landi Galtar
lnr. 168244. Í breytingunni felst að afmörkuð er ný lóð, samtals
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3,9 ha að stærð. Nýja lóðin liggur að austurmörkum lóðarinnar
Göltur land 1 lnr. 201657. Gert er ráð fyrir frístundhúsi allt að
300m2, gesthúsi allt að 60 m2, bílskúr allt að 110 m2 og
bátaskýli allt að 180 m2 að stærð. Byggingarreitur er
skilgreindur 10 metrar frá öllum lóðarmörkum en 50 metra frá
Hestvatni. Aðkomuvegur að lóðinni er frá vegi sem liggur að lóð
með lnr. 201657. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að
deiliskipulagsbreytingin verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á að
grenndarkynningu.
Mál nr. 16: Hraunbraut 6 lnr 213336 og 8 lnr 213337:
Breyttur byggingarreitur: Deiliskipulagsbreyting – 1805010.
Fyrir liggur umsókn Pálmars K. Sigurjónssonar ehf., dags.
6. maí 2018 þar sem óskað er eftir að byggingarreitur verður
færður til. Breytingin felst nánar tiltekið í að byggingarreitum á
lóðum 6, 6a og 8, 8a, 8b við Hraunbraut í Borg í Grímsnesi
verður færður til 5 metra frá lóðarmörkum í stað 10m.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við breytinguna og metur
hana óverulega skv. 2. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.
Mál nr. 17: Steingrímsstöð lnr 170935:
Sogið: Deiliskipulag – 1804009.
Fyrir liggur lýsing deiliskipulags sem nær til virkjana í Soginu.
Deiliskipulagið tekur til Írafossstöðvar, Ljósafossstöðvar og
Steingrímsstöðvar. Aðkoma að öllum stöðvunum er af
Þingvallarvegi. Skv. aðalskipulagi er gert ráð fyrir stöðvunum
þremur í aðalskipulagi og einnig háspennulínum að þeim og frá.
Einnig er gert ráð fyrir opnum svæðum, stofnanasvæðum,
íbúðarsvæðum, golfvelli, hverfisverndarsvæðum og svæðum á
náttúrminjaskrá. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að
lýsingin verði kynnt skv. 3. mgr. 40. gr. Skipulagslaga nr.
123/2010 auk þess sem hún verði send Skipulagsstofnun til
umsagnar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við breytingu á
aðalskipulagi til samræmis við umsókn og að mati
sveitarstjórnar er hún veruleg og samþykkir sveitarstjórn
samhljóða að kynna hana skv. 1. mgr, 36. gr skipulagsalaga nr.
123/2010.
Mál nr. 18: Suðurheiðarvegur 8-10 lnr. 169456: Breytt stærð
lands og innri afmörkun lóða: Deiliskipulagsbreyting –
1710034.
Lögð er fram að nýju skv. beiðni lóðarhafa umsókn um
breytingu á deiliskipulagi Norðurkots sem nær til lóðanna
12

Verð:
0-2 ára - frítt
3-14 ára - 800 kr.
Fullorðnir - 1.200 kr.

Flóki
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Suðurheiðarvegar 8-10. Ekki liggur fyrir samþykki allra
eiganda aðliggjandi lóða fyrir hnitsetningu útmarka lóðanna.
Óskað er eftir úrræðum til að klára málið. Sveitarstjórn
samþykkir samhljóða að málið verði grenndarkynnt fyrir
eigendum aðliggjandi lóða. Ekki er talin þörf á að kynna
breytingarnar fyrir þeim lóðarhöfum sem þegar hafa gefið
samþykki sitt.
Mál nr. 19: Hæðarendi 168254: Náttúrulaug og aðstaða
fyrir baðgesti: Deiliskipulag – 1602041
Lögð fram að nýju endurskoðuð tillaga, dags. 7. maí 2018 um
baðstað í landi Hæðarenda í Grímsnes- og Grafningshreppi til
samræmis við ábendingar frá Skipulagsstofnun dags. 6. apríl
2018. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins.
Mál nr. 20: Írafoss- og Ljósafossvirkjanir lnr 168922 og
168926: Sogið: Deiliskipulag – 1804008
Fyrir liggur lýsing deiliskipulags sem nær til virkjana í Soginu.
Deiliskipulagið tekur til Írafossstöðvar, Ljósafossstöðvar og
Steingrímsstöðvar. Aðkoma að öllum stöðvunum er af
Þingvallarvegi. Skv. aðalskipulagi er gert ráð fyrir stöðvunum
þremur í aðalskipulagi og einnig háspennilínum að þeim og frá.
Einnig er gert ráð fyrir opnum svæðum, stofnanasvæðum,
íbúðarsvæðum, golfvelli, hverfisverndarsvæðum og svæðum á
náttúruminjaskrá. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að
lýsingin verði kynnt skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 auk þess sem hún verði send Skipulagsstofnun til
umsagnar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við breytingu
á aðalskipulagi til samræmis við umsókn. Að mati
sveitarstjórnar er hún veruleg og samþykkir sveitarstjórn
samhljóða að kynna hana skv. 1. mgr, 36. gr skipulagslaga
nr. 123/2010.

Sveitagarðurinn er dýra- og afþreyingargarður sem opnar
laugardaginn 2. júní 2018 á Stóra-Hálsi í Grafningi.
Við erum staðsett 15 km frá Selfossi og 7 km frá
Sogsbrúnni við Þrastalund. Garðurinn verður opinn alla daga í
sumar frá 12:00 – 18:00.
Í sveitagarðinum eru hestar, kálfar, svín, kindur, geitur, hænur,
endur, dúfur, kanínur, kisur og refir.
Hægt er að klappa hestum og fara á bak, halda á kanínum og
kettlingum, heilsa upp á hin dýrin og kynnast þeim.
Það er flottur leikvöllur fyrir breiðan aldurhóp. Flottur kastali, lítil
hús, sandkassi, rólur og fleira skemmtilegt.
Við erum með litla veitingasölu, íspinna, candy floss og
eitthvað sælgæti.

Sími: 898 1599 / 697 9461
Heimasíða: http://sveitagardurinn.is
Facebook: Sveitagarðurinn - Familypark
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Mál nr. 33: 1804006F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa 18- 78. Lagðar fram til kynningar afgreiðslur
byggingarfulltrúa frá 2. maí 2018.
3.

Bréf frá orlofsnefnd húsmæðra í Árnes- og Rangárvallasýslu
ásamt skýrslu um starfsemi þess og ársreikningi fyrir árið
2017.
Fyrir liggur bréf frá orlofsnefnd húsmæðra í Árnes- og
Rangárvallasýslu, dagsett 26. apríl 2018 ásamt skýrslu um
starfsemi þess og reikningi fyrir árið 2017. Lagt fram til kynningar.
13

4.

Bréf frá framkvæmdarstjóra Eignarhaldsfélags Suðurlands hf.
vegna aðalfundar félagsins þann 23. maí n.k.
Fyrir liggur að tilnefna þarf fulltrúa sveitarfélagsins á aðalfund
Eignarhaldsfélags Suðurlands hf. sem haldinn verður 23. maí n.k.
Samþykkt er að Gunnar Þorgeirsson verði fulltrúi sveitarfélagsins
á aðalfundinum og Björn Kristinn Pálmarsson til vara.

5.

Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn
á frumvarpi til laga um Kristnisjóð o.fl. (ókeypis lóðir), 269.
mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.

6.

Beiðni frá Sýslumanninum á Suðurlandi um umsögn vegna
leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að Þórsstíg 17,
Grímsnes- og Grafningshreppi.
Fyrir liggur bréf frá Sýslumanninum á Suðurlandi, dagsett 10. maí
2017 um umsögn vegna leyfis til reksturs gististaðar í flokki II að
Þórsstíg 17, Grímsnes- og Grafningshreppi. Sveitarstjórn gerir
athugasemdir við að leyfið verði veitt þar sem lóðin er skipulögð
sem frístundabyggð en ekki viðskipta- og þjónustulóð.

7.

Bréf frá Ingólfi V. Guðmundssyni, lögmanni, f.h. Magnúsar I.
Jónssonar vegna ráðstöfunar fasteignarinnar Minni-Borg.
Fyrir liggur bréf frá Ingólfi V. Guðmundssyni, lögmanni, f.h.
Magnúsar I. Jónssonar, dagsett 11. maí 2017 vegna ráðstöfunar
fasteignarinnar Minni-Borg. Á fundi sveitarstjórnar þann 2. maí sl.
var samþykkt samhljóða að taka kauptilboði Þrastar
Sigurjónssonar í Minni-Borg 2, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Sveitarstjórn áréttar að hagkvæmasta boðinu hafi verið tekið að
teknu tilliti til tilboðsfjárhæðar, greiðslutilhögunar sem og
framtíðar þróunar byggðar í sveitarfélaginu. Sveitarstjóra /
Oddvita falið að svara erindinu með bókun þessari ásamt afriti af
hinu samþykkta tilboði.

8. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
2. maí 2018.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 2. maí 2018 liggur frammi á fundinum.
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Afhending Grænfánans

9. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
10. maí 2018.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 10. maí 2018 liggur frammi á fundinum.
10. Endurskoðun Aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps.
Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2016-2030,
greinargerð og umhverfismat, ásamt skipulagsuppdráttum og
þemakortum (tillaga, apríl 2018) er samþykkt í auglýsingu sbr. 31.
gr. skipulagslaga, sbr. einnig lög nr. 105/2006 um umhverfismat
áætlana. Skipulagsráðgjafa er falið að ganga frá
skipulagsgögnum til athugunar hjá Skipulagsstofnun, sbr. 3. mgr.
30. gr. skipulagslaga.
11. Næsti fundur sveitarstjórnar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að næsti fundur sveitarstjórnar
verði fimmtudaginn 24. maí 2018 kl. 16:00.

Þriðjudaginn 29. maí s.l. fékk Kerhólsskóli afhentan
GRÆNFÁNANN. Í tilefni þess gáfu ættingjar Halldóru Jónsdóttur
eða Dóru á Stærri-Bæ, stein úr landi Stærri-Bæjar undir
flaggstöng í minningu hennar.
Halldóra Jónsdóttir, Stærri—Bæ var mikill frumkvöðull
skógræktar í Grímsnesi.
Þetta var afslöppuð og notaleg hátíð sem byrjaði klukkan
13:00, í upphafi var skólastjóri með nokkur orð, svo tók Laufey
Guðmundsdóttir barnabarn Halldóru við og sagði okkur aðeins
frá minningum hennar í skógrækt með ömmu sinni, þar á eftir
kom Guðný Tómasdóttir í stað Gunnars Þorgeirssonar Oddvita
og las upp orðsendingu frá honum og bar okkur kveðju frá Ásu
Valdísi Formanni Fræðslunefndar, í lokin kom Margrét
Hugadóttir frá Landvernd og veitti viðurkenningu og afhenti
fánann. Nemendur og starfsmenn í Umhverfisnefnd tóku við
viðurkenningunni og drógu fánann að húni .
Þegar athöfn var lokið bauð skólinn öllum inn í félagsheimili í
köku í tilefni dagsins.
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Til kynningar


Heilbrigðisnefnd Suðurlands.
Fundargerð 186. stjórnarfundar 03.05 2018.



Samband íslenskra sveitarfélaga.
Fundargerð 859. stjórnarfundar, 27.04 2018.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:15

Úrslit sveitarstjórnarkosninga í
Grímsnes- og Grafningshreppi.
E – listi Óháðra lýðræðissinna, 175 atkvæði. Fjórir menn kjörnir
Fyrir E- lista : Ása Valdís Árnadóttir, Björn Kristinn Pálmarsson,
Smári B. Kolbeinsson og Ingibjörg Harðardóttir
G- listi Um framsýni og fyrirhyggju, 85 atkvæði.
Einn maður kjörinn.
Fyrir G- lista: Bjarni Þorkelsson
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Kveðja frá G-listanum
Góðir sveitungar.

E-listi óháðra lýðræðissinna
þakkar kærlega fyrir stuðninginn
í sveitarstjórnarkosningunum árið 2018
Við hlökkum til að vinna fyrir sveitarfélagið
og alla íbúa þess.
Bestu kveðjur,
Ása Valdís
Björn Kristinn
Smári Bergmann
Ingibjörg
Karl
Steinar
Guðný
Sigrún Jóna
Pétur
Guðmundur

Að loknum sveitarstjórnarkosningum í Grímsnes- og Grafningshreppi 2018
er sjálfsagt fyrir nýkjörinn hreppsnefndarmann að fara yfir stöðuna og íhuga
næstu skref. Áður en lengra er haldið vil ég þó þakka þeim fjölmörgu sem
gerðu undanfarnar vikur að ógleymanlegu ævintýri. Fyrst er þar til að nefna
kjósendur G-listans, næstum þriðjung allra kjósenda í hreppnum. Næst vil ég
nefna meðframbjóðendur mína, sem daglega veittu styrk og kjark og þor. Þá vil
ég nefna umboðsmenn G-listans, Pál Helga og Ingvar, sem töldu ekki eftir sér
neitt viðvik, gáfu góð ráð og beittu áhrifum sínum í þágu góðs málefnis. Og í
fjórða lagi nefni ég hana Lísu á Búrfelli sem lánaði okkur Gömlu-Borg til
gleðifundar á kosningavöku. Síðast en ekki síst nefni ég svo og þakka
mótframbjóðendunum, sem reyndust drengilega eins og þeirra var von og vísa.
Mér er ofarlega í huga að skilgreina hlutverk og erindi G-listans og skipuleggja
lýðræðislega nálgun við hlutskiptið, en einnig að vita hvort og hvernig okkur
G-listafólki gengur að hafa áhrif til góðs – því til þess er nú leikurinn gerður,
satt að segja.
Vera kann að hér gefist sögulegt tækifæri til að skapa fordæmi fyrir farsælu
samstarfi - byggðu á vinsemd og virðingu – þar sem báðir aðilar gefa ríkulega
af sér og taka hlutverk sitt um samfélagsþjónustu fram yfir hefðbundna
valdatogstreitu.
Margir vildu gjarnan sjá óhlutbundna kosningu – persónukosningu – í
nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum hér í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Ýmsar ástæður lágu til þess, sem verða ekki nefndar hér – nema sú að
niðurstaða slíkra kosninga byði upp á frjálslegri og faglegri umræðuhefð í
sveitarstjórninni. Þá greiddu hreppsnefndarmenn ekki atkvæði eftir listalínum
og þannig gæti skapast mismunandi samansettur meirihluti í einstökum málum,
ef allir greiddu atkvæði eftir sannfæringu sinni, eins og áskilið er. Og nú spyr
ég: Er útilokað að unnið sé þannig, þótt listakosning hafi orðið ofaná?
Miðað við að traust ríkti milli sveitarstjórnarfólks, mætti líka hugsa sér að
formennska í einstaka nefnd réðist meir af faglegri yfirsýn en pólitískum
undirtökum og mannafla.
Og að lokum, af því ég er að skrifa grein í Hvatarblaðið: Aðgangur
sveitarstjórnarmanna að Hvatarblaðinu skapar ómæld og ómetanleg tækifæri til
opnari stjórnsýslu, ef vel tekst til. Og það var einmitt tilboð beggja listanna til
kjósenda – að sýna hug sinn og fyrirætlanir og gera vandlega grein fyrir stöðu
mála. Af hálfu G-listans og undirritaðs er þetta fyrsta skrefið í þá átt!
Þakkir og kveðjur – fyrir hönd G-listans,
Bjarni Þorkelsson.
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