Desember 2019

Á HEIMASÍÐU OKKAR

gogg.is

ER HÆGT AÐ LESA ALLAR FUNDARGERÐIR
SVEITARSTJÓRNAR OG NEFNDA

SÍMANÚMER HJÁ
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI

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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Skrifstofa

480 5500

Kerhólsskóli

480 5520

Sundlaug

480 5530

Áhaldahús

480 5531

Félagsheimili

480 5535

FUND ARG ERÐ.

468. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, fimmtudaginn 31. október 2019 kl. 9.30 f.h.

Ekki eru áætlaðar tekjur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Í áætluninni er gert ráð fyrir 15% hækkun á gjaldskrá
sorpeyðingar og seyrulosunar, 2,5% hækkun á gjaldskrá sorphirðu
og hitaveitu, gjaldskrá vatnsveitu lækkar um 0,02% af
fasteignamati eigna og 50% afsláttur verður af gjaldskrá
gatnagerðargjalda.
Gjaldskrá íþróttamiðstöðvar verður óbreytt, gjaldskrá
Félagsheimilisins Borgar hækkar lítillega, dagvistunargjöld
leikskóladeildar Kerhólsskóla lækka töluvert og hressing í frístund
verður gjaldfrjáls í samræmi við gjaldskrá mötuneytis
Kerhólsskóla.

Fundinn sátu:
Björn Kristinn Pálmarsson

Smári Bergmann Kolbeinsson
Ingibjörg Harðardóttir

Ekki er gert ráð fyrir lántökum vegna fjárfestinga á árinu né sölu
eigna.

Bjarni Þorkelsson
Ása Valdís Árnadóttir í gegnum fjarfundarbúnað.

Sveitarstjórn vísar áætluninni til annarrar umræðu.
Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl: 15:50

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir
1. Landsréttur, dómur nr. 821/2018, Grímsnes- og
Grafningshreppur gegn Hallfríði Kristinsdóttur og
Hlyni Þór Björnssyni.
Sveitarstjórn samþykkir að óska eftir áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar
vegna dóms Landsréttar frá 25. október 2019 í máli nr. 821/2018
(Grímsnes- og Grafningshreppur gegn Hallfríði Kristinsdóttur og
Hlyni Þór Björnssyni) en málið varðar hvort heimfærsla
sumarhúss sem var skráð fyrir heimagistingu á grundvelli laga nr.
85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald á árinu
2017 undir gjaldflokk c-liðar 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995 um
tekjustofna sveitarfélaga hafi verið lögmæt. Í dóminum var komist
að þeirri niðurstöðu að borið hefði að heimfæra fasteignina undir
gjaldflokk a-liðar 3. mgr. 3. gr. laga nr. 4/1995.
Álagning fyrir árin 2017 og 2018 verður ekki leiðrétt á meðan
beðið er niðurstöðu æðri dómstóla.
Sveitarstjórn samþykkir að haga álagningu fasteignaskatts á
fasteignir innan sveitarfélagsins sem skráðar eru fyrir
2
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F U N D A R G E R Ð.
471. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 27. nóvember 2019 kl. 13.00
e.h.
Fundinn sátu:
Ása Valdís Árnadóttir

heimagistingu á grundvelli framangreindra laga, í samræmi við
framangreinda dómsniðurstöðu, með því skilyrði að gerður verði
fyrirvari um réttmæti álagningarinnar, á meðan beðið er
niðurstöðu æðri dómstóla um lögmæti álagningar Grímsnes- og
Grafningshrepps í framangreindu dómsmáli, komi til þess. Það
skal áréttað að með framangreindri tilhögun á álagningu
fasteignaskatts fyrir árin 2019 og 2020 felst ekki viðurkenning á
lögmæti niðurstöðu hins áfrýjaða dóms, enda álagning gerð með
skýrum fyrirvara.
Smári Bergmann Kolbeinsson greiddi atkvæði gegn áfrýjun
málsins.

Björn Kristinn Pálmarsson
Smári Bergmann Kolbeinsson
Ingibjörg Harðardóttir

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

Bjarni Þorkelsson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir
1.

Fjárhagsáætlun 2020-2023, fyrri umræða.
Fyrir liggja drög að fjárhagsáætlun Grímsnes- og Grafningshrepps
fyrir fjárhagsárin 2020 – 2023 sbr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga
nr. 138/2011.
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 var farið yfir hverja
deild fyrir sig og hún skoðuð ítarlega með tilliti til þess hver áætlun
var vegna 2019 og staða deildarinnar eftir 9 mánuði. Þessar
forsendur voru svo aðlagaðar aðstæðum.
Við mat á útsvarstekjum var stuðst við upplýsingar frá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga, upplýsingum úr bókhaldi sveitarfélagsins
og íbúaþróun en vísbendingar eru um að íbúasamsetning í
sveitarfélaginu leiði ekki til mikilla breytinga á útsvarstekjum.
Útsvarsprósenta er sú sama og árið 2019 eða 12,44%.
Fasteignaskattur er byggður á upplýsingum um álagningastofn frá
Þjóðskrá Íslands og prufukeyrslu úr Fasteignaskrá.
Álagningarprósenta fasteignaskatts í flokki A, lækkar í 0,465% og
álagningarprósenta fasteignaskatts í flokki C er sú sama og árið
2019, 1,65%.
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15. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarp til
laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 319. mál.

FUND ARG ERÐ.
469. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 6. nóvember 2019 kl. 9.00 f.h.

Frumvarpið lagt fram til kynningar.
16. Snjómokstur.
Fyrir liggur niðurstaða verðkönnunar vegna snjómoksturs í
samstarfi við Vegagerðina. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að
semja við lægst bjóðanda, Jón Ingileifsson ehf.

Fundinn sátu:

17. Önnur mál.

Björn Kristinn Pálmarsson

Brennu- og skoteldaleyfi.

Smári Bergmann Kolbeinsson

Fyrir liggur beiðni frá Hjálparsveitinni Tintron um brennu- og
skoteldaleyfi fyrir áramótabrennu og flugeldasýningu á Borg
þann 31. desember n.k. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að
veita brennu- og skoteldaleyfi.

Ingibjörg Harðardóttir
Karl Þorkelsson í fjarveru Ásu Valdísar Árnadóttur
Bjarni Þorkelsson

Beiðni um styrk frá Villiköttum.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá Villiköttum til kaupa á
myndavél við handsömun á villiköttum í sveitarfélaginu.
Styrkbeiðnin er að fjárhæð kr. 69.800. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða fyrirliggjandi styrkbeiðni.

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir
1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 16. október 2019.

Næsti fundur sveitarstjórnar.
Samþykkt er að næsti fundur sveitarstjórnar verði
miðvikudaginn 27. nóvember 2019 kl. 13:00.

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 16. október 2019 liggur frammi á fundinum.

Til kynningar

2.

Fundargerðir.
a) Fundargerð 83. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 21. október 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
b) Fundargerð 185. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
30. október 2019.
Mál nr. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og
44 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
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√

Sorpstöð Suðurlands.
Fundargerð 286. stjórnarfundar 23.10 2019.

√

Sorpstöð Suðurlands.
Fundargerð 287. stjórnarfundar 13.11 2019.

√

Heilbrigðisnefnd Suðurlands.
Fundargerð 200. stjórnarfundar 12.11 2019.

√

SASS. Fundargerð 550. stjórnarfundar 23.10 2019.

√

Samtök atvinnulífsins. Menntun og færni við hæfi – áherslur
atvinnulífsins í menntamálum til framtíðar.

√

-liggur frammi á fundinum-.
Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl: 13:50
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9.

Bréf frá Matvælastofnun vegna niðurfellingar óvirks
greiðslumarks.
Fyrir liggur bréf frá Matvælastofnun, dagsett 4. nóvember 2019
þar sem tilkynnt er um niðurfellingu óvirks greiðslumarks. Um er
að ræða 13,2 ærgildi frá jörðinni Minni-Borg lnr. 168263 og er
hægt að óska eftir innlausn greiðslumarksins til 6. desember n.k.
Sveitarstjóra falið að óska eftir innlausn greiðslumarksins.
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja Sauðfjárræktarfélagið Barm um
andvirði greiðslumarksins.

10. Afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands þar sem kynnt er breytt
fasteignamat eigna að Mánabakka 1, Grímsnes- og
Grafningshreppi.
Fyrir liggur afrit af bréfi frá Þjóðskrá Íslands til eiganda eigna að
Mánabakka 1, dagsett 6. nóvember 2019 þar sem kynnt er breytt
fasteignamat eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar.
11. Tölvupóstur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem
kynnt eru ný markmið og viðmið Mennta- og
menningarmálaráðuneytisins um gæði starfs á
frístundaheimilum.
Fyrir liggur tölvupóstur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
dags. 28. október 2019 þar sem kynnt eru ný markmið og viðmið
Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um gæði starfs á
frístundaheimilum. Lagt fram til kynningar.
12. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarp til
laga um ávana- og fíkniefni (neyslurými), 328. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
13. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn
á frumvarp til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka
eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar,
málsmeðferð, endurupptaka ofl.), 317. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
14. Beiðni Velferðarnefndar Alþingis um umsögn á frumvarp til
laga um almannatryggingar, almennar íbúðir (hækkun tekjuog eignamarka leigjenda sérstakt byggðaframlag, veðsetningu),
320. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.
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Lögð fram 185. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,
dagsett 30. október 2019. Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast
afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 25: 1909070 - Ljósafossstöð L168926; Stækkun
bílaplans og uppsetning rafhleðslustöðvar;
Framkvæmdaleyfi.
Fyrir liggur umsókn Jóhanns Snorra Bjarnasonar f.h.
Landsvirkjunar, dags. 20. september 2019 um framkvæmdaleyfi
vegna stækkunar á bílaplani og uppsetningu á rafhleðslustöð
fyrir bifreiðar. Þá er samtímis gert ráð fyrir uppfærslu
rotþróar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi umsókn og
felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi
við reglugerð nr. 772/2012 með fyrirvara um yfirferð
byggingarfulltrúa vegna endurnýjunar á rotþró skv. ákvæðum
byggingarreglugerðar.
Mál nr. 26: 1909068 - Villingavatn lóð (L170976); umsókn
um byggingarleyfi; sumarhús – viðbygging.
Fyrir liggur umsókn Þorleifs Eggertssonar f.h. Sigurðar
Sigurðssonar, dags. 13. september 2019 um byggingarleyfi til
að byggja við sumarhúsið 21,8 m2 á sumarhúsalóðinni
Villingavatn lóð (L170976) í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Heildarstærð eftir stækkun á sumarhúsi verður 65,5 m2.
Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins.
Mál nr. 27: 1909057 - Villingavatn (L170954); umsókn um
byggingarleyfi; sumarhús.
Fyrir liggur umsókn Stefáns D. Ingólfssonar f.h. Páls Enos,
dags. 19. september 2019 um byggingarleyfi til að byggja
sumarhús 122,4 m2 á sumarhúsalóðinni Villingavatn (L170954)
í Grímsnes- og Grafningshreppi ásamt niðurrifum á sumarhúsi
mhl 01, 37,4 m2 og bátaskýli mhl 02, 31,1 m2. Ekki liggur fyrir
deiliskipulag á lóðinni. Sveitarstjórn mælist til að hús verði fært
fjær vatni.
Mál nr. 28: 1910075 - Ásabraut 23 L193300 og 25 L204666;
Sameining lóða.
Fyrir liggur umsókn Rögnvalds Einarssonar, dags. 21. október
2019 þar sem sótt er um að sameina lóðirnar Ásabraut 23
5

Annað:

L193300 og Ásabraut 25 L204666 í eina lóð. Til samræmis við
fyrri afgreiðslur sambærilegra mála hafnar sveitarstjórn að
lóðirnar verði sameinaðar þar sem ekki er talið æskilegt að
breyta fjölda frístundahúsalóða innan þegar samþykktra hverfa.
Mál nr. 29: 1910058 - Nesjar L170916; Meyjarvík;
Breytt stærð og heiti lóðar.
Fyrir liggur umsókn Einars S. Ingólfssonar, dags. 16. október
2019 um staðfestingu á afmörkun og breytingu á stærð og heiti
lóðarinnar Nesjar L170916. Óskað er eftir að lóðin fái heitið
Meyjarvík. Stærð lóðar breytist úr 85.000 m2 í 68.600 m2 skv.
nákvæmari mælingu. Þá er óskað eftir að ekki verði gerðar
athugasemdir við landskipti skv. 13. gr. jarðarlaga. Fyrir liggur
samþykki landeigenda aðliggjandi landa á hnitsettri afmörkun
ásamt áður samþykktu hnitsettu lóðablaði fyrir Nesjar Stapavík.
Jafnframt liggur fyrir rökstuðningur um heiti landsins.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða afmörkun og breytingu á
skráningu lóðar skv. fyrirliggjandi umsókn og einnig
nafngiftina Meyjarvík. Ekki eru gerðar athugasemdir við
staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga.

Sveitarstjórn felst ekki á sjónarmið í greinargerð fyrirspyrjenda
um árbakka og hafnar beiðni um fjarlægð byggingareitar frá
árbakkanum. Fallist er á að miða árbakkann við "græna línu"
í greinargerð fyrirspyrjanda enda sýna eldri loftmyndir þá
afstöðu árbakkans einnig.
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23.000 kr.

Leiga á húsi pr.klst
lágmarkstímar eru 5 klst.

6.000 kr.

Dansleikir

samningsatriði

Dúkaleiga, pr. dúk

1.250 kr.

Staðfestingargjald, óafturkræft er 30% af gjaldskrá.

Breytingar þessar taka gildi frá og með 1. janúar 2020.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögur um álagningu gjalda og
gjaldskrárbreytingar.
5.

Fjárhagsáætlun 2020-2023, fyrri umræða.
Afgreiðslu málsins frestað.

6.

Beiðni um styrk frá Landgræðslu ríkisins vegna
samstarfsverkefnisins „Bændur græða landið“.
Fyrir liggur beiðni um styrk frá Landgræðslu ríkisins til
verkefnisins „Bændur græða landið“. Óskað er eftir styrk að
fjárhæð kr. 36.000. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veita
umbeðinn styrk.

Mál nr. 30: 1906056 - Hamrar 3 L224192;
Stofnun þriggja lóða; Deiliskipulag.
Í framhaldi af fundi sveitarstjórnar Grímsnes- og
Grafningshrepps 3. júlí 2019 þar sem afgreiðslu stofnun
þriggja lóða í landi Hamra 3, L224192, var frestað er nú lögð
fram fyrirspurn Þorsteins Garðarssonar um hvort heimilað
verði að staðsetja fyrirhugað sumarhús á einni af fyrirhugaðri
lóð í 50 m fjarlægð frá Hvítá miðað við lágflæði árinnar.
Umsækjandi leggur fram greinargerð þar sem m.a. er vitnað í
vatnalög. Þá tekur fyrirspurnin einnig til um hvort heimilað
verði að leggja veg að fyrirhugðu húsi. Í aðalskipulagi er
landið skilgreint landbúnaðarland.

Leiga fyrir innansveitarfólk

7.

Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti um
leiðbeiningar til sveitarfélaga vegna skólaaksturs í grunnskóla.
Fyrir liggur bréf frá Mennta-og menningarmálaráðuneyti, dagsett
4. nóvember 2019 um leiðbeiningar til sveitarfélaga vegna
skólaaksturs í grunnskóla. Bréfið lagt fram til kynningar.

8.

Bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti þar sem óskað
er eftir upplýsingum og gögnum er varðar vatnsgjald
sveitarfélaga.
Fyrir liggur bréf frá Samgöngu-og sveitarstjórnarráðuneyti,
dagsett 13. nóvember 2019 þar sem óskað er eftir upplýsingum og
gögnum er varðar vatnsgjald sveitarfélaga. Sveitarstjóra falið að
svara ráðuneytinu.
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11. Gjaldskrá frístundar:
Hver klukkustund

Mál nr. 31: 1910063 - Vaðlækjarvegur 8 L169070
(Miðengi L168261); Stækkun lóðar og tilfærsla slóða;
Deiliskipulagsbreyting.

300 kr.

Systkinaafsláttur er 25% fyrir annað barn, 50% afsláttur fyrir
þriðja barn og 100% afsláttur fyrir fjórða barn.
Systkinaafsláttur frístundar er samtengdur systkinaafslætti
dagvistunargjalda.
Afsláttur einstæðra foreldra er 20%.
Afsláttur ef annað foreldri er í fullu námi er 20% en 40% ef
báðir foreldrar eru í fullu námi.
12. Gjaldskrá mötuneytis:

Fyrir liggur umsókn Jóns Ármanns Guðjónssonar,
dags. 15. október 2019 um breytingu á gildandi deiliskipulagi
frístundabyggðar í Miðengi, vegna lóðarinnar Vaðlækjarvegur
8, L169070. Umsóknin felst í tilfærslu spildu sem á er götuslóði
sem liggur á milli lóða 6 og 10 við Vaðlækjarveg upp að lóð 8.
Spildan sem um ræðir er hluti af landareign Miðengis,
L168261, en bætist við lóðina Vaðlækjarveg 8 sem stækkar úr
núverandi skráningu 7.700 m2 í 8.352 m2. Með stækkuninni er
tryggt aðgengi að lóðinni til framtíðar. Ekki eru gerðar tillögur
að öðrum breytingum frá gildandi deiliskipulagi.

Gjaldfrjálst er fyrir börn Kerhólsskóla og frístundar í mötuneyti
Kerhólsskóla. Jafnframt er gjaldfrjálst fyrir eldri borgara með
lögheimili í sveitarfélaginu í mötuneyti Kerhólsskóla.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða breytingu á gildandi
deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
og að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. sömu laga.

Hádegisverður, starfsmanna

530 kr.

Hádegisverður, kostgangara

1.200 kr.

Mál nr. 32: 1910074 - Nesjar; Nesjaskógur;
Endurskoðun deiliskipulags.

13. Gjaldskrá fyrir Félagsheimilið Borg:
Veislur:
Fermingar – afmæli, dagveislur

75.000 kr.

Brúðkaup – afmæli, kvöldveislur

95.000 kr.

Ættarmót, öll helgin

150.000 kr.

Ættarmót, sólarhringur

75.000 kr.

Fundir:
Kaffistofa

30.000 kr.

Stóri salur

45.000 kr.

Allt húsið

60.000 kr.

Ráðstefnur, námskeið o.þ.h.

60.000 kr.
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Fyrir liggur umsókn Gunnars Jónassonar,
dagsett 22. október 2019 um endurskoðun á gildandi
deiliskipulagi og skipulagslýsingu, dags. 10. október 2019, í
samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010, sem gerir grein
fyrir fyrirhugaðri breytingu á gildandi deiliskipulagi
frístundabyggðar F1, Nesjar-Nesjaskógur, í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Ástæða breytingar er að fá allar fyrri
breytingar skipulags inn á sama uppdrátt ásamt skilmálum auk
eftirfarandi áhersluþátta: a) Deiliskipulagssvæðið stækkað úr
45ha í 48 ha. b) Lóðir teiknaðar inn á hnitasettan
loftmyndagrunn eftir mælingum á staðnum og núverandi
deiliskipulagi m.s.br. Deiliskipulagsskilmálar verða uppfærðir,
þannig að þeir uppfylli nútíma kröfur. c) Lóðir hnita- og
málsettar. e) Flóttaleiðir skipulagðar og gerð grein fyrir
vatnstöku slökkviliðs. Áætluð skipulagsbreyting er í samræmi
við gildandi aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps
2008-2020. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi
lýsingu dagsetta 10. október 2019. Skipulagsfulltrúa falið að
senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr.
40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna
almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.
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Mál nr. 33: 1910064 - Þóroddsstaðir L168295; Langirimi;
Stækkun frístundasvæðis og samræming götu- og
númerakerfis; Deiliskipulagsbreyting.
Fyrir liggur umsókn Bjarna Bjarnasonar, dagsett 17. október
2019 um breytingu á neðra svæði á gildandi deiliskipulagi
sumarhúsahverfis í landi Þóroddsstaða, L168295. Þá er lögð
fram skipulagslýsing dags. 15. október 2019, í samræmi við
40. gr. skipulagslaga nr.123/2010, sem gerir grein fyrir
fyrirhugaðri breytingu á gildandi deiliskipulagi
frístundabyggðar F44 í landi Þóroddsstaða.
Deiliskipulagsbreytingin tekur til um 50 ha svæðis og mun
meginmarkið með breytingunni vera að uppfæra fyrri
breytingar til samræmis við nútíma kröfur. Þá verður horft til
eftirfarandi þátta: Lóðir teiknaðar inn á hnitasettan
loftmyndagrunn eftir mælingum á staðnum og núverandi
deiliskipulagi m.s.br. Deiliskipulagsskilmálar verða uppfærðir,
þannig að þeir uppfylli nútíma kröfur. Lóðir hnita- og
málsettar. Að lóðir í nýju deiliskipulagi hafi eitt samræmt götu
og númerakerfi. Að svæðið fái heitið Langirimi. Flóttaleiðir
skipulagðar og gerð grein fyrir vatnstöku slökkviliðs. Áætluð
skipulagsbreyting er í samræmi við gildandi aðalskipulag
Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020.

Íbúum með lögheimili í sveitarfélaginu er boðið upp á að kaupa
árskort í sund, þreksal og íþróttasal.
Fullorðnir, 17-67 ára

8.000 kr.

Börn, 10-16 ára

3.500 kr.

Íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu geta leigt íþróttasalinn
fyrir afmælisveislu barna sinna fyrir kr. 4.500.
Börn 0-9 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá frítt í sund,
þreksal og íþróttasal.
10. Gjaldskrá dagvistargjalda í leikskóladeild Kerhólsskóla:
4 klst. vistun

7.080 kr.

4,5 klst. vistun

7.965 kr.

5 klst. vistun

8.850 kr.

5,5 klst. vistun

9.735 kr.

6 klst. vistun

10.620 kr.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi lýsingu,
dagsetta 15. október 2019. Skipulagsfulltrúa falið að senda
Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv.
sömu grein skipulagslaga. Bjarni Þorkelsson vék sæti við
afgreiðslu málsins.

6,5 klst. vistun

12.005 kr.

7 klst. vistun

13.390 kr.

7,5 klst. vistun

14.775 kr.

8 klst. vistun

16.160 kr.

Mál nr. 34: 1910010 - Tjarnarhólar;
Útivistar og göngusvæði; Deiliskipulag.

8,5 klst. vistun

20.930 kr.

9 klst. vistun

25.700 kr.

Fyrir liggur umsókn Böðvars Guðmundssonar,
dagsett 2. október 2019 fyrir hönd Skógræktarfélags Árnesinga
um deiliskipulag Tjarnarhóla í landi Snæfoksstaða, L168278,
Grímsnes- og Grafningshreppi. Þá er lögð fram skipulagslýsing
dags. 1. október 2019, í samræmi við 40. gr. skipulagslaga
nr.123/2010, sem gerir grein fyrir fyrirhuguðu deiliskipulagi
við Tjarnarhóla og Kerhól (Kerið). Í fyrirhuguðu deiliskipulagi
sem tekur til um 35ha svæðis, er gert ráð fyrir uppbyggingu
svæðisins í þágu ferðamanna með gerð bílastæða, göngustíga,
gerð upplýsingaskilta og byggingu tveggja þjónustuhúsa.
8

Systkinaafsláttur er 25% fyrir annað barn, 50% afsláttur fyrir
þriðja barn og 100% afsláttur fyrir fjórða barn.
Systkinaafsláttur dagvistunargjalda er samtengdur
systkinaafslætti frístundar.
Afsláttur einstæðra foreldra er 20%.
Afsláttur ef annað foreldri er í fullu námi er 20% en 40%
ef báðir foreldrar eru í fullu námi.
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9. Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvarinnar Borg, verði eftirfarandi:
Sund:

fullorðnir, 17-67 ára

Stakt skipti

börn, 10-16 ára

950 kr.

450 kr.

10 miða kort

5.000 kr.

2.500 kr.

30 miða kort

13.000 kr.

6.500 kr.

Árskort

35.000 kr.

17.500 kr.

Þreksalur:
Stakt skipti

1.500 kr.

10 miða kort

11.000 kr.

30 miða kort

21.000 kr.

Árskort

35.000 kr.

Íþróttasalur:
Fullorðinn – 60 mín.

1.500 kr.

Barn – 60 mín.

750 kr.

Hálfur dagur

12.000 kr.

Heill dagur

21.000 kr.

Sturta

700 kr.

Leiga á sundfatnaði

700 kr.

Leiga á handklæði

700 kr.

Handklæði og sundföt

1.000 kr.
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Aðkoma að svæðinu er um núverandi gatnamót Vaðness og
Snæfoksstaða frá Biskupstungnabraut.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi lýsingu
dagsetta 1. október 2019. Skipulagsfulltrúa falið að senda
Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi
skv. sömu grein skipulagslaga.
Mál nr. 35: 1905077 - Úlfljótsvatn L170830;
Slóðagerð og TTS flekjun; Framkvæmdaleyfi.
Fyrir liggur umsókn og tilkynning um mat á umhverfisáhrifum
Brynjólfs Jónssonar f.h. Skógræktarfélags Íslands,
dagsett 27. maí 2019 um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu
vinnuslóða og TTS flekkjunar vegna gróðursetningar á
Loftlagsskógi Kolviðar. Umsóknin flokkast sem framkvæmd í
flokki C og er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar Grímsnes- og
Grafningshrepps í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 og
reglugerðar 660/2015, um hvort framkvæmdin skuli háð mati á
umhverfisáhrifum eða ekki. Svæðið sem um ræðir er um 110 ha
að stærð, og er áætlað að gróðursetja um 250 þúsund plöntur
af ýmsum tegundum, svo sem birki, sitkagreni, lerki, víði og
reynivið og verður almennt miðað við 2500 plöntur á hvern
hektara. Svæðið afmarkast að austan af Úlfljótsvatni, frá
Hvammsvík að Borgarvík í suðri. Landið liggur að mörkum
Villingavatns í vestri.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipulagsfulltrúi gefi út
framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð 772/2012.
Sveitarstjórn telur að framkvæmdin sé ekki þess eðlis að
umfangi að hún skapi neikvæð umhverfisáhrif og telur að
umhverfisáhrif verði góð fyrir svæðið í heild. Það er því mat
sveitarstjórnar að framkvæmdin sé ekki þess eðlis að hún
kalli á mat á umhverfisáhrifum.
Mál nr. 36: 1910059 - Nesjar L170917; Austurnes;
Breytt stærð og heiti lóðar.
Fyrir liggur umsókn Ástu Einarsdóttur, dagsett 16. október
2019 um staðfestingu á afmörkun og breytingu á stærð og heiti
lóðarinnar Nesjar L170917. Óskað er eftir að lóðin fái heitið
Austurnes. Stærð lóðar breytist úr 27.500 m2 í 28.700 m2 skv.
nákvæmari mælingu. Þá er óskað eftir að ekki verði gerðar
athugasemdir við landskipti skv. 13. gr. jarðarlaga.
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Fyrir liggur samþykki landeigenda aðliggjandi landa á
hnitsettri afmörkun. Jafnframt liggur fyrir rökstuðningur um
heiti landsins.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða afmörkun og breytingu á
skráningu lóðar skv. fyrirliggjandi umsókn og einnig
nafngiftina Austurnes. Ekki eru gerðar athugasemdir við
staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga.
Mál nr. 37: 1909028 - Syðri - Brú lóð (L179186);
umsókn um byggingarleyfi, vélageymsla.
Fyrir liggur umsókn Jónínu Loftsdóttur, dagsett 29. ágúst 2019
um byggingarleyfi til að byggja vélageymslu 75 m2 á
sumarhúsalóðinni Syðri-Brú (L179186) í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Ekki liggur fyrir deiliskipulag á svæðinu.
Sveitarstjórn synjar umsókn um byggingu geymslu á Syðri-Brú
L179186. Lóðin er skráð sem sumarhúsalóð og í gildandi
aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 er ekki
getið um heimildir til annars á ódeiliskipulögðum lóðum en
sumarhúss og gestahúss allt að 40 m2 að stærð.
Mál nr. 38: 1906057 - Bjarkarlækur L224049; Íbúðarhús,
gestahús og skemma; Lögbýli; Deiliskipulag.
Fyrir liggur deiliskipulagstillaga Eflu f.h. Halls,
dagsett 15. ágúst 2019 á nýju deiliskipulagi fyrir spilduna
Bjarkarlæk í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Deiliskipulagssvæðið tekur til alls lands Bjarkalækjar sem er
um 9,5 ha að stærð. Gert er ráð fyrir tveimur byggingarreitum
undir íbúðarhús, bílskúr og gestahús auk skemmu og hesthúss
með aðkomu af Biskupstungnabraut um Bjarkarveg.
Skipulagslýsing var kynnt 24. júlí 2019 og var tillagan einnig
kynnt almenningi með auglýsingu þann 11. september 2019.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillöguna og felur
skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010. Óska skal efir umsögnum frá
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Vegagerðinni og Minjastofnun
Íslands.

Húsgerð

Hlutfall

Einbýlishús með
bílgeymslu

8,5
%

15.386 kr.

Parhús með/án
bílgeymslu

7,5
%

13.575 kr.

Raðhús með/án
bílgeymslu

7,0
%

12.670 kr.

Fjölbýlishús með/án
bílgeymslu

4,0
%

7.240 kr.

Verslunar-, þjónustu- og
annað húsnæði

3,5
%

6.335 kr.

Iðnaðarhúsnæði

3,0
%

5.430 kr.

Hesthús

3,0
%

5.430 kr.

Gróðurhús o.fl. tengt
landbúnaði

1,0
%

1.810 kr.

*Verð breytist með byggingarvísitölu, viðmið 580,2 stig í
janúar 2013.
Fjárhæð gatnagerðargjalds breytist 1. dag hvers mánaðar í
samræmi við breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins
(181.006 kr./m2, byggingarvísitala 580,2 stig fyrir janúar
2013).

Mál nr. 44: 1909004F – Afgreiðslur byggingarfulltrúa –
19 – 107.
10

Einingarverð/m²
m.v. hámarksnýtingar
hlutfall kr.*
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C. Stofngjöld
3

3

Íbúðarhús allt að 300m og gróðurhús allt að 200m kr.
672.171 og fyrir hvern rúmmeter/fermetra þar yfir skal greiða
256 kr/m3.
Vélageymslur og gripahús allt að 300m3 kr. 390.732 og fyrir
hvern rúmmeter/fermetra þar yfir skal greiða 256 kr/m3.
Fyrir sumarhús er stofngjaldið kr. 672.171.
Gjald fyrir auka mælagrind er kr. 100.311.
Auk stofngjaldsins sem að framan greinir skal greiða 5.0329 kr.
fyrir hvern lengdarmetra heimæðar frá stofnæð.
D. Önnur gjöld
Lokunargjald verður kr. 18.847 og auka álestur kr. 8.869.
Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem
reynist vera í búnaði húseiganda verði kr. 15.375 án vsk á
dagvinnutíma en sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma
reiknast 55% álag.
Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps áskilur sér rétt til að
beita viðurlögum við rofi á innsigli.

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa
frá 3. október 2019.
1910001F – Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 19 – 108.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa
frá 16. október 2019.
c) Fundargerð 68. fundar stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs
Uppsveita bs., 14. október 2019.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.
d) Fundargerð frá fundi Oddvitanefndar UTU,
30. október 2019.
Mál nr. 2, 3 og 4 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram fundargerð oddvitanefndar UTU,
dagsett 30. október 2019. Eftirfarandi dagskrárliðir þarfnast
afgreiðslu sveitarstjórnar;

Mál nr. 2: Staða á rekstri og fjárhagsáætlun 2020.
Farið var yfir stöðu reksturs og tillögu að fjárhagsáætlun
ársins 2020. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi
tillögu að fjárhagsáætlun ársins 2020 með fyrirvara um nánari
skýringar á hækkun gjaldskrár.

7. Lóðaleiga, verði 1% af lóðamati.

Í ljósi umræðna á fundi um seyrumál á Borg þann 30.október
2019 og á fundi sveitarstjórnar leggur sveitarstjórn til að
ráðningu þjónustufulltrúa verði frestað um sinn.

8. Gatnagerðargjöld, verði óbreytt og jafnframt verði 50%
afsláttur af gatnagerðargjöldum í þéttbýli út árið 2020.

Jafnframt leggur sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps
til að það verði skoðað hvort selja eigi þann hluta rekstrarins
sem snýr að hreinsun rotþróa, sem jafnan er sinnt af
einkaaðilum.

Af hverjum fermetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti
byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og
hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands
á grundvelli laga nr. 42/1987. Hundraðshluti
byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér
segir:
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Mál nr. 3: Gjaldskrá Seyrustaða 2020.
Fyrir liggur tillaga að gjaldskrá Seyrustaða fyrir árið 2020.
Tillagan hljóðar upp á 2,5% hækkun og að auki er gjaldskráin í
samræmi við tillögu að nýrri kostnaðarskiptingu, sjá lið númer
4. Sveitarstjórn hafnar tillögu að gjaldskrá Seyrustaða í
samræmi við bókun sveitarstjórnar í lið númer 4.
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Jafnframt liggur ekki fyrir hver er ástæða hækkunar upp á 2,5%
nema að það sé í samræmi við lífskjarasamninginn.
Sveitarstjórn vill fá upplýsingar um hver er raunveruleg þörf á
að hækka gjaldskrána.

Fyrir ný skipulagða frístundabyggð sem tengjast skal vatnsveitu
sveitarfélagsins skal landeigandi greiða kr. 45.000 fyrir hverja
lóð á skipulagi fyrir lagningu stofnlagnar.
Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun sem
reynist vera í búnaði húseiganda verði kr. 15.375 án vsk á
dagvinnutíma en sé leitað eftir þjónustu utan dagvinnutíma
reiknast 55% álag.

Mál nr. 4: Kostnaðarskipting.
Fyrir liggur tillaga að breytingu á kostnaðarskiptingu milli
sveitarfélaganna við verkefnið. Tillagan hljóðar upp á að 5%
af kostnaði við seyrustaði , hreinsibifreið og þjónustufulltrúa
verði fastur kostnaður og skiptist jafnt á aðildarsveitarfélögin.
Jafnframt að það verði skoðað aftur að ári hvort samningnum
skuli breytt aftur þá.
Í gildi er samstarfssamningur um verkefnið og telur
sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps ekki ástæðu til að
gera breytingar á honum að svo stöddu. Ekki liggur fyrir hver
fastur kostnaður verkefnisins er né neinn útreikningur á því að
fastur kostnaður sé 5% af rekstrinum. Greina þarf betur hver
fastur kostnaður er og gögn að liggja fyrir því til hliðsjónar.
Leggur sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps til að
málið verði skoðað betur og þegar niðurstöður liggja fyrir þá
verði samstarfssamningnum breytt. Einnig leggur sveitarstjórn
Grímsnes- og Grafningshrepps til að fleiri þættir í samningnum
verði skoðaðir svo sem vægi hvers og eins í verkefninu.
e) Fundargerð aðalfundar Skóla- og velferðarþjónustu
Árnesþings, 23. október 2019.
Mál nr. 3 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.
Lögð fram aðalfundargerð oddvita/sveitarstjóra í yfirstjórn
velferðarmála í Árnesþingi (NOS), dags. 23. október 2018.
Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 3: Fjárhagsáætlun ársins 2020.
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Skóla- og
velferðarþjónustu Árnesþings fyrir fjárhagsárið 2020.
Ekki er gert ráð fyrir verulegum breytingum á rekstri frá áætlun
líðandi árs. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti
fyrirliggjandi tillögu.
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Gjaldskráin miðast við að heimtaug í sumarhús sé 20mm. Velji
menn 25mm heimtaug tvöfaldast tengigjaldið og semja verður
sérstaklega um sverari heimtaugar.
6.

Gjaldskrá hitaveitu:
5. gr. A, B, C, D og E-liður gjaldskrá hitaveitu Grímsnes- og
Grafningshrepps er þannig:
A. Hemlagjald (varmagjald):
Sumarbústaðir, snjóbræðslukerfi og notkun samkvæmt
sérsamningum skal greiða fyrir hemlagjald. Lágmarksstilling er
3,0 l/mínútu.

Hemlagjald fyrir hvern mínútulíter á mánuði er kr. 2.640.
B. Rúmmetragjald skv. mæli:
Almennt íbúðar- og iðnaðarhúsnæði og gróðurhús skal greiða
varmagjald. Varmagjald fyrir hvern rúmmetra vatns er
kr. 125,60.
Sumarbústaður sem er með mæli og greiðir skv.
rúmmetragjaldi skal þó aldrei greiða minna en sem nemur 3,0
l/mínútu eða sem nemur kr. 7.921 á mánuði, sbr. A-liður 5. gr.
Mælagjald á mánuði:
C1 Stærð mælis/hemils DN 15

1.259 kr.

C2 Stærð mælis/hemils DN 20

1.800 kr.

C3 Stærð mælis/hemils DN 25

2.224 kr.

C4 Stærð mælis/hemils DN 32

2.653 kr.

C5 Stærð mælis/hemils DN 40

3.081 kr.

C6 Stærð mælis/hemils DN 50

4.216 kr.
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f) Fundargerð 12. fundar stjórnar Byggðasafns Árnesinga,
29. október 2019.

Allir fasteignaeigendur sem greiða sorpeyðingargjald fyrir
íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði fá afhent klippikort sem
veitir þeim gjaldfrjálsan aðgang að gámastöð í 12 skipti á ári,
fyrir samtals 4,5 m3.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

Allir fasteignaeigendur sem greiða sorpeyðingargjald fyrir
lögbýli fá afhent klippikort sem veitir þeim gjaldfrjálsan
aðgang að gámastöð í 12 skipti á ári, fyrir samtals 9 m3.

g) Fundargerð 5. fundar byggingarnefndar Búðarstígs,
29. október 2019.

Allir fasteignaeigendur sem greiða sorpeyðingargjald fyrir
fyrirtæki fá afhent klippikort sem veitir þeim gjaldfrjálsan
aðgang að gámastöð í 12 skipti á ári, fyrir samtals 18 m3.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

Umframmagn er gjaldskylt á móttökustöð, miðast við m3 þess
úrgangsmagns sem afsett er. Allur úrgangur er gjaldskyldur við
afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber
úrvinnslugjald Úrvinnslusjóðs.

h) Fundargerð stjórnar byggðasamlagsins Bergrisans bs.,
7. október 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

Móttökugjald á einn m3 5.500 kr.
i)
5.

Gjaldskrá vatnsveitu:
Vatnsskattur eigna í fasteignaskattsflokki A, lögbýli/
einbýlishús, verði 0,23% af fasteignamati eigna sem tengst geta
vatnsveitum sveitarfélagsins. Hámarksálagning verði
kr. 50.000 á hverja eign/hús.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.
3.

Vatnsskattur eigna í fasteignaskattsflokki A í skipulagðri
frístundabyggð verði 0,23% af fasteignamati eigna sem tengst
geta vatnsveitum sveitarfélagsins. Hámarksálagning verði
kr. 65.000 og lágmarksálagning verði kr. 25.000 á hús.

Tengigjöld fyrir lögbýli að meðtöldu einu íbúðarhúsi
verða kr. 714.385.
Á þeim lóðum sem ekki hefur verið byggt á en hafa tengst vatni
er innheimt fast árgjald kr. 25.000.
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Niðurstöður verðkönnunar í tryggingar Grímsnes- og
Grafningshrepps.
Fyrir liggja niðurstöður verðkönnunar Consello f.h.
sveitarfélagsins í tryggingar fyrir Grímsnes- og Grafningshrepp.
Þrjú tilboð bárust og var tilboð Sjóvá lægst. Sveitarstjórn
samþykkir samhljóða að samið verði við Sjóvá og felur
sveitarstjóra / oddvita að undirrita samninginn fyrir hönd
sveitarfélagsins.

Vatnsskattur eigna í fasteignaskattsflokki C verði 0,23% af
fasteignamati eigna sem tengst geta vatnsveitum
sveitarfélagsins. Hámarksálagning verði kr. 170.000 á hverja
eign/hús.
Tengigjöld vatnsveitu (stofngjöld) fyrir frístundahús og
íbúðarhús verða kr. 480.965.

Fundargerð stjórnar byggðasamlagsins Bergrisans bs.,
22. október 2019.

4.

Umsókn um leikskóla- og grunnskóladvöl utan
lögheimilissveitarfélags.
Fyrir liggur umsókn Bjarna Bjarnasonar og Freyju Rósar
Haraldsdóttur um að börn þeirra fái skólavist utan
lögheimilissveitarfélags við Bláskógaskóla á Laugarvatni.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að börnin fái að stunda nám í
Bláskógaskóla á Laugarvatni út skólaárið 2019-2020 þar sem
13

töluvert er liðið á skólaárið. Jafnframt verður gert er ráð fyrir
börnunum við undirbúning næsta skólaárs í Kerhólsskóla. Bjarni
Þorkelsson vék sæti við afgreiðslu málsins.
5.

3.

Bréf frá Sveitarfélaginu Árborg vegna sameiningarviðræðna
sveitarfélaga í Árnessýslu.
Fyrir liggur bréf frá Gísla H. Halldórssyni f.h. Sveitarfélagsins
Árborgar um að kanna hug sveitarfélaga í Árnessýslu til
sameiningar sveitarfélaganna og viðræðna þar að lútandi.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps fagnar því að
bæjarráð Sveitarfélagsins Árborgar skuli nú stíga fram og lýsa vilja
til að nálgast nágranna sína og samstarfsaðila á jafningjagrunni til
að kanna forsendur sameiningar sveitafélaganna. Sveitarfélögin í
Árnessýslu voru síðast í viðræðum um sameiningu á árunum 2016
til 2017 en ekki virtist vera vilji sveitarfélaganna þá til
sameiningar. Skammt er liðið frá þessum viðræðum og ljóst að það
eru ekki öll sveitafélög innan Árnessýslu tilbúin í viðræður aftur.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps telur ekki rétt að ræða
sameiningar sveitarfélaga í Árnessýslu nema öll sveitarfélögin taki
þátt í þeim viðræðum.

4.

Seyra, seyrulosunargjald vegna kostnaðar við seyrulosun/
fráveitukerfi verði kr. 11.613 á hvert íbúðarhús, sumarhús og
fyrirtæki sem ber samkvæmt byggingarskilmálum að hafa
rotþró eða vera tengt viðurkenndu fráveitukerfi.
Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru
fráveitukerfum sveitarfélagsins og verður það 0,23% af
fasteignamati húss. Hámarksálagning verði kr. 50.000 kr. á
íbúðarhús.
Stofngjald fyrir tengingu og lagningu frárennslislagna frá
lóðarmörkum við holræsakerfi sveitarfélagsins skal vera
kr. 211.750.
Sorp, álagning vegna sorphirðu og sorpeyðingar fyrir
heimilissorp er:
Sorphirðugjald fyrir íbúðarhús:
Heimilissorp skal flokkað í fjóra flokka og er greitt gjald fyrir
tunnueiningu. Tunnueiningin innheldur brúna tunnu fyrir
lífrænan úrgang, græna tunnu fyrir plast, bláa tunnu fyrir
pappír og gráa tunnu fyrir annan úrgang.
Ílátastærðir

6.

7.

8.

Beiðni um styrk frá Sjóðnum góða.

240 L ílát

40.959 kr.

Fyrir liggur beiðni um styrk frá Sjóðnum góða. Tilgangur Sjóðsins
góða er að veita þeim sem ekki eiga fyrir nauðþurftum aðstoð fyrir
jólahátíðina. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veita styrk til
Sjóðsins góða að fjárhæð kr. 200.000.

360 L ílát

60.885 kr.

660 L ílát

122.248 kr.

Beiðni um rekstrarstyrk vegna rekstrarársins 2020 frá
Samtökum um kvennaathvarf.

240 L, stækkun 1
44.678 kr.
(stækkun á brún/blá/græn tunnu)
240 L, stækkun 2

49.729 kr. (stækkun á grátunnu)

Fyrir liggur bréf frá Brynhildi Jónsdóttur f.h. Samtaka um
kvennaathvarf, dagsett 20. október 2019 þar sem óskað er eftir
styrk til reksturs samtakanna árið 2020 að fjárhæð kr. 100.000.
Sveitarstjórn hafnar erindinu.

240 L, stækkun 3
48.396 kr.
(stækkun á tveimur tunnum af brún/blá/græn tunnu)

Beiðni um rekstrarstyrk vegna rekstrarársins 2020 frá
Stígamótum.

Íbúðarhúsnæði

24.150 kr.

Frístundahúsnæði

20.370 kr.

Fyrir liggur bréf frá Guðrúnu Jónsdóttur f.h. Stígamóta, dagsett
10. október 2019 þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs
samtakanna á árinu 2020. Sveitarstjórn hafnar erindinu.

Lögbýli

11.809 kr.

Fyrirtæki

39.516 kr.
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Sorpeyðingargjald:
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2.

Fasteignaskattur A, 0,465% af fasteignamati á
íbúðarhúsnæði, bílageymslur, geymsluhúsnæði, lönd og útihús
í landbúnaði og sumarhús, allt með tilheyrandi lóðum.
Fasteignaskattur B, 1,32% af fasteignamati sjúkrastofnana
skv. lögum um heilbrigðisþjónustu, skóla, heimavista,
leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna, að meðtöldum lóðum og
lóðarréttindum.

9.

Fasteignaskattur C, 1,65% af fasteignamati allra annarra
fasteigna með tilheyrandi lóðum.

10. Bréf frá Capacent vegna ráðgjafarþjónustu fyrirtækisins í
forskoðun á kostum sameiningar.

5% staðgreiðsluafsláttur verður veittur af fasteignaskatti til
fasteignaeigenda sem staðgreiða álagninguna fyrir 6. mars
2020.
Afsláttur er af fasteignaskatti íbúðarhúsa til fasteignaeigenda
sem eru 67 ára og eldri eða 75% öryrkjar og eiga lögheimili í
viðkomandi fasteign. Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við
tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Til tekna teljast
bæði launatekjur og fjármagnstekjur. Miðað er við
sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks.
Tekjumörk vegna afsláttar ársins 2020 eru eftirfarandi:

Ályktun frá stéttarfélögum Starfsgreinasambands Íslands í
Suðurkjördæmi.
Fyrir liggur ályktun frá stéttarfélögum Starfsgreinasambands
Íslands í Suðurkjördæmi vegna vinnubragða sveitarfélaganna við
gerð kjarasamninga. Lagt fram til kynningar.

Fyrir liggur bréf frá Capacent þar sem kynnt er ráðgjafarþjónusta
fyrirtækisins í forskoðun á kostum sameiningar.
Bréfið lagt fram til kynningar.
11. Bréf frá Lilju Alfreðsdóttur, mennta-og
menningarmálaráðherra og Guðrúnu Nordal, forstöðumanns
Stofnunar Árna Magnússonar þar sem minnt er á dag
íslenskrar tungu, þann 16. nóvember n.k.
Fyrir liggur bréf frá Lilju Alfreðsdóttur, mennta-og
menningarmálaráðherra og Guðrúnu Nordal, forstöðumanns
Stofnunar Árna Magnússonar þar sem minnt er á dag íslenskrar
tungu, þann 16. nóvember n.k.
Bréfið lagt fram til kynningar.
12. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um
umsögn á frumvarp til laga um grunnskóla
(ritfangakostnaður), 230. mál.
Frumvarpið lagt fram til kynningar.

Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda:
Fjárhæðir að 25.000 eru með einn gjalddaga 1. maí,
25.001-90.000 eru með 5 gjalddögum með fyrsta gjalddaga
1. mars og síðasta 1. júlí og 90.001 og yfir verði með
7 gjalddögum með fyrsta gjalddaga 1. mars og síðasta
1. september.
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13. Bréf frá Karli Björnssyni framkvæmdastjóra Sambands
íslenskra sveitarfélaga þar sem minnt er á að sveitarfélög geri
jafnréttisáætlun.
Fyrir liggur bréf frá Karli Björnssyni framkvæmdastjóra
Sambands íslenskra sveitarfélaga, dagsett 30. október 2019 þar
sem sveitarfélög sem ekki hafa sett sér jafnréttisáætlun eru hvött til
að gera slíkt. Bréfið lagt fram til kynningar.
15

l)

14. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 31. október 2019.

Fundargerð framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu,
27. ágúst 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps
frá 31. október 2019 liggur frammi á fundinum.

m) Fundargerð framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu,
26. september 2019.
Mál nr. 1 og 5 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar.

Til kynningar
√

SASS. Fundargerð 549. stjórnarfundar 27.09 2019.

√

Samband íslenskra sveitarfélaga.
Fundargerð 875. stjórnarfundar, 25.10 2019.

√

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, fjárhagsáætlun 2020.

√

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, gjaldskrá ársins 2020.

√

Skógræktarfélag Grímsneshrepps.
Fundargerð aðalfundar 11.04 2019.

√

Skógræktarfélag Grímsneshrepps.
Fundargerð auka aðalfundar 14.05 2019.

√

Skógræktarfélag Grímsneshrepps, ársreikningur 2018.

√

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, ársskýrsla 2018.

Lögð fram fundargerð framkvæmdarráðs Almannavarna
Árnessýslu, dagsett 26. september 2019. Eftirfarandi
dagskrárliðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 1: Samþykktir A.Á.
Fyrir liggja samþykktir Almannavarna Árnessýslu yfirfarnar og
leiðréttar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti
fyrirliggjandi samþykktir.
Mál nr. 5: Fjárhagsáætlun 2020.
Fyrir liggur fjárhagsáætlun Almannavarna Árnessýslu fyrir
fjárhagsárið 2020. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrir sitt
leyti fyrirliggjandi fjárhagsáætlun.
n) Fundargerð aðalfundar Bergrisans bs., 23. október 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

-liggur frammi á fundinum-.

o) Fundargerð 39. stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga,
7. nóvember 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl: 13:45
3.

Staða fjárhagsáætlunar 2019.

Farið var yfir stöðu bókhalds og borið saman við fjárhagsáætlun
ársins 2019 eftir fyrstu 10 mánuði ársins.
4.

Álagning gjalda og gjaldskrárbreytingar fyrir árið 2020.
Fyrir liggja tillögur að gjaldskrám og álagningu gjalda vegna
ársins 2020.

1. Útsvarshlutfall árið 2020 verði óbreytt 12,44%.
16
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Sveitarstjórn samþykkir samhljóða breytingu á gildandi
deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og
að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. sömu laga.
Mál nr. 20: 1910001F – Afgreiðslur byggingarfulltrúa –
19 – 108.
Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá
6. nóvember 2019.
d) Fundargerð 69. fundar stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs
Uppsveita bs., 30. október 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
e) Fundargerð 70. fundar stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs
Uppsveita bs., 13. nóvember 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
f) Fundargerð 34. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar
Árnesþings, 9. október 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

g) Fundargerð 35. fundar Skólaþjónustu- og velferðarnefndar
Árnesþings, 12. nóvember 2019.

FUND ARG ERÐ.
470. fundur sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps var haldinn í
stjórnsýsluhúsinu Borg, miðvikudaginn 20. nóvember 2019 kl. 9.00 f.h.
Fundinn sátu:
Ása Valdís Árnadóttir
Björn Kristinn Pálmarsson
Smári Bergmann Kolbeinsson
Ingibjörg Harðardóttir
Bjarni Þorkelsson
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ingibjörg Harðardóttir
Oddviti leitar afbrigða við útsenda dagskrá.
Samþykkt samhljóða.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

a) Brennu- og skoteldaleyfi.

h) Fundargerð 1. verkfundar um Seyrustaði – vinnsluhús,
13. ágúst 2019.

b) Beiðni um styrk frá Villiköttum.
c) Næsti fundur sveitarstjórnar.

Fundargerðin lögð fram til kynningar.
i)

Fundargerð 2. verkfundar um Seyrustaði – vinnsluhús,
3. september 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

J) Fundargerð 3. verkfundar um Seyrustaði – vinnsluhús,
11. október 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
k) Fundargerð 4. verkfundar um Seyrustaði – vinnsluhús,
5. nóvember 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar
20

1. Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
6. nóvember 2019.
Fundargerð sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps frá
6. nóvember 2019 liggur frammi á fundinum.
2.

Fundargerðir.
a) Fundargerð 34. fundar æskulýðs- og
menningarmálanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps,
12. nóvember 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
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b) Fundargerð 84. fundar fræðslunefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, 11. nóvember 2019.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.
c) Fundargerð 186. fundar Skipulagsnefndar Uppsveita,
13. nóvember 2019.
Mál nr. 13, 14, 15, 16 og 20 þarfnast staðfestingar
sveitarstjórnar.
Lögð fram 186. fundargerð Skipulagsnefndar Uppsveita,
dagsett 13. nóvember 2019. Eftirfarandi dagskrárliður þarfnast
afgreiðslu sveitarstjórnar;
Mál nr. 13: 1909057 - Villingavatn (L170954); umsókn um
byggingarleyfi; sumarhús.
Fyrir liggur umsókn Stefáns D. Ingólfssonar f.h. Páls Enos,
dags. 19. september 2019 um byggingarleyfi til að byggja
sumarhús 122,4 m2 á sumarhúsalóðinni Villingavatn (L170954)
í Grímsnes- og Grafningshreppi ásamt niðurrifum á sumarhúsi
mhl 01, 37,4 m2 og bátaskýli mhl 02, 31,1 m2.

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi
gefi út byggingarleyfi fyrir 122 m2 sumarhúsi, með fyrirvara um
niðurstöðu grenndarkynningar skv. 44. gr. skipulagslaga nr.
123/2010, fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða.
Mál nr. 14: 1911006 - Mýrarkot; Sumarbústaðarhverfi;
Breyting á skilmálum; Deiliskipulagsbreyting.
Fyrir liggur umsókn Erlends Salómonssonar f.h. Félags lóðaog sumarhúsaeigenda við Héðinslæk í landi Mýrarkots, dags.
3. nóvember 2019 um breytingu á skipulagsskilmálum er varða
byggingarefni og byggingarlag. Tillaga að skilmálabreytingu
varðar stærð, fjölda og staðsetningu húsa á lóð,
nýtingarhlutfall og hæðir húsa.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða breytingu á gildandi
deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
og að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. sömu laga.
Mál nr. 15: 1902037 - Neðra-Apavatn lóð (L169296);
Umsókn um byggingarleyfi; Sumarhús með risi.
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Fyrir liggur umsókn Finnu Birnu Steinsson og Baldurs Hafstað,
dags. 1. mars 2019 um byggingarleyfi til að byggja sumarhús
með svefnlofti 137,7 m2 á sumarhúsalóðinni Neðra-Apavatn
(L169296) í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi
gefi út byggingarleyfi fyrir sumarhúsi. Við grenndarkynningu
umsóknar, bæði upphaflegrar umsóknar sem og kynningar á
breyttum aðaluppdráttum, bárust athugasemdir frá Margréti
Kristínu Sigurðardóttur, eiganda lands nr. 7 (landeignanúmer
169321), þar sem mótmælt var legu vegar að lóð umsækjenda.
Ekki voru gerðar athugasemdir við fyrirhuguð byggingaráform,
eingöngu legu vegarins. Í gögnum málsins liggur fyrir
undirrituð yfirlýsing, dags. 24. og 26. nóvember 2018 frá
eigendum lands nr. 7 og lands nr. 8 (landeignanúmer 169296)
þar sem þeir lýsa sig samþykka því vegarstæði sem merkt hefur
verið á mörkum landareigna þeirra og liggur að landareign
umsækjenda. Þá liggur líka fyrir undirrituð yfirlýsing eiganda
lands nr. 7, dags. 22. maí 2019 þar sem samþykkt er merking
vegar samkvæmt afstöðuuppdrætti og er yfirlýsingin rituð á
afstöðuuppdráttinn sjálfan sem sýnir vegarstæðið og legu þess
að lóð umsækjenda. Athugasemdir eiganda lands nr. 7 lúta fyrst
og fremst að því að vegurinn sem sýndur er á afstöðuuppdrætti
og hún áður áritað um samþykki sé ekki á réttum stað og hún
hafi verið blekkt til að skrifa undir uppdráttinn. Samkvæmt því
liggur fyrir að ekki er talinn vera ágreiningur um að
umsækjendur eiga umferðarrétt að landareign sinni. Því
samþykkir sveitarstjórn umsókn umsækjenda. Það er ekki
hlutverk sveitarstjórnar að taka afstöðu til ásakana um að beitt
hafi verið blekkingum við að afla samþykkis vegna lagningar
umrædds vegar. Úr slíkum ágreiningi verður einvörðungu leyst
fyrir dómstólum.
Mál nr. 16: 1909071 - Klausturhólar sumarhúsalóðir;
Breyting á mænishæð; Deiliskipulagsbreyting.
Fyrir liggur umsókn Jóns G. Magnússonar f.h. Fagraþings,
dags. 19. september 2019 um tillögu að breytingu á skilmálum
gildandi deiliskipulags sumarhúsalóða í landi Klausturhóla.
Umsókninni fylgir breytingartillaga unnin af Pétri H. Jónssyni
þar sem breyting er gerð á mænishæð húsa úr 5m í 6m frá
jörðu.
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