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Íþróttamiðstöðin Borg 
 

Við leitum að þjónustulunduðu fólki í 
sumarstarf frá 1. júní 2023 til  

20. ágúst 2023 

(Lágmarksaldur er 18 ára.) 
 

STARFSSVIÐ OG VERKEFNI 

 Gæsla við sundlaug, baðvörslu, afgreiðslu og eftirlit 
með íþróttahúsi og þreksal. 

 Almenn þrif. 
 
 Umsækjandi mun sækja námskeið í skyndihjálp og þarf 

að standast hæfnispróf sundstaða. 
 
HÆFNISKRÖFUR 

 Hafi þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum. 
 Dugnaður, stundvísi og samviskusemi. 
 Þurfa að standast námskeið í skyndihjálp og sundpróf 

 laugarvarða samkvæmt reglugerð um hollustuhætti á 
 sund- og baðstöðum. 

 Frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 
 Hreint sakavottorð. 

 
 

Umsóknum skal skila til forstöðumanns 
Íþróttamiðstöðvarinnar Borgar á netfangið rut@gogg.is. 

 

Nánari upplýsingar gefur 
Rut Guðmundsdóttir í síma 899-8841. 
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Aðalfundur 
 

Aðalfundur Hjálparsveitarinnar Tintron verður 
haldinn í húsi sveitarinnar að Hraunbraut 2 
miðvikudaginn 5. apríl 2023 klukkan 20:00 

 

Dagskrá : 
 
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
2. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin upp og borin undir               
atkvæði. 
3. Skýrsla stjórnar um starf sveitarinnar. 
4. Fjárhagsskýrsla gjaldkera. 
5. Umfjöllun ársreiknings og hann borinn undir atkvæði. 
6. Inntaka nýrra félaga. 
7. Lagabreytingar. 
8. Kosning stjórnar, sbr. 3. gr. laga þessara.  
Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega, 
gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur í einu lagi. Þá skulu 
varamenn kosnir sérstaklega. Formaður og varaformaður 
skulu vera kosnir annað hvert ár og ekki á sama ári.  
9. Kosning uppstillingarnefndar, hún skal skipuð                         
3 mönnum. 
10. Kosning skoðunarmanna reikninga. 
11. Ákvörðun ársgjalds. 
12. Önnur mál. 
 
Vonumst til að sjá sem flesta. 
Stjórn Hjálparsveitarinnar Tintron. 

Styrktarreikningur sveitarinnar er:  
0586-26-456 

kt. 490487-1319  
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Vinnuskóli 2023 
 

Auglýst er eftir unglingum 13 – 16 ára  (2010 - 2007) í 
vinnuskóla sveitarfélagsins                                                            

frá 5. júní til og með 28. júlí 2023. 
 

Hægt er að sækja um rafrænt á heimsíðu sveitarfélagsins 
gogg.is, undir þjónusta – vinnuskóli.  

Á sama stað má finna starfsreglur vinnuskólans. 
 

Tekið verður á móti umsóknum til og með                                        
1. maí 2023 

 
Nánari upplýsingar fást gegnum netfangið gogg@gogg.is. 

 

Verður haldinn miðvikudaginn 12. apríl kl. 20.00 
í Félagsheimilinu Borg 

 

Venjuleg aðalfundarstörf 
Meðal annars kosning ritara, áhugasamir hafi samband við stjórn 

fyrir fund. 
 

Stjórn Skógræktarfélags Grímsneshrepps 
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Söngsveitin Tvennir tímar heldur vortónleika 
í Félagsheimilinu á Flúðum                   

sunnudaginn 16. apríl kl.15.00.  
 

Fjölbreytt dagskrá m.a. koma fram nokkrir 
nemendur úr tónsmiðju stjórnanda okkar 

Stefáns Þorleifssonar. 
 

Kaffi og smákökur á borðum. 
 

Stjórnin. 
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KERHÓLSSKÓLI 
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KERHÓLSSKÓLI 
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KERHÓLSSKÓLI 
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Jóhannes 848-1123 &  
Guðmundur 868-4115 

 

 
  
 
 

 

jtverkehf@gmail.com  

JÞ Verk ehf. 
Jarðvinnuverktaki           
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Bókasafn Grímsnes- og 
Grafningshrepps 
 

 

Opnunartímar:  
Mánudagur 15:00 til 17:00 
Þriðjudagur 15:00 til 17:00  
Miðvikudagur 10:00 til 12:00 
Ath. lokað 3.-5. apríl og 24. apríl. 
 
Kvöldopnun: 
Fimmtudaginn 13. apríl frá 19:30 til 21:30 
Fimmtudaginn 27. apríl frá 19:30 til 21:30 
 
Gjaldskrá bókasafnsins árið 2022 

Bókasafnskort 18-66 ára, árskort             1.500 kr.                               

Gjaldfrjálst er fyrir börn 0-17 ára, ellilífeyrisþega og öryrkja. 

Millisafnalán, fyrir hvert safngagn                   1.000 kr. 

Ljósritun og prentun á A4 blaði                         30 kr. 

Ljósritun á A3 blaði og litprentun                       50 kr. 

 

Bókasafnskort hefur gildistíma til eins árs. Ef útlánsgagn glatast eða 
skemmist hjá lánþega ber honum að bæta safninu skaðann með nýju 
eintaki sem hann útvegar og greiðir fyrir sjálfur eða greiða skaðabætur 

er nema innkaupsverði viðkomandi gagns. 
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Sveitarstjórn 541. fundur 01. mars  2023                       
kl. 09:00—10:55  Stjórnsýsluhúsinu Borg  

 
 
 
 
 

1. Fundargerðir. 

a) Fundargerð 3. fundar samráðshóps um málefni aldraðra í Grímsnes- 
og Grafningshreppi, 20. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 3. fundar samráðshóps um málefni 
aldraðra í Grímsnes- og Grafningshreppi sem haldinn var 20. febrúar 2023. 

b) Fundargerð 5. fundar loftslags- og umhverfisnefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 6. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 5. fundar loftslags- og umhverfisnefndar 
Grímsnes- og Grafningshrepps sem haldinn var 6. febrúar 2023. 

c) Fundargerð 6. fundar atvinnu- og menningarnefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 20. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 6. fundar atvinnu- og menningarnefndar 
Grímsnes- og Grafningshrepps sem haldinn var 20. febrúar 2023. 

d) Fundargerð 37. fundar fjallskilanefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 13. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 37. fundar fjallskilanefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps sem haldinn var 20. febrúar 2023. 

e) Fundargerð 255. fundar skipulagsnefndar UTU, 22. febrúar 2023. 
Mál nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 28 þarfnast staðfestingar 
sveitarstjórnar. 

Sveitarstjórn 

 Ása Valdís Árnadóttir 

 Björn Kristinn Pálmarsson 

 Dagný Davíðsdóttir 

 Ragnheiður Eggertsdóttir 

 Smári Bergmann Kolbeinsson 

 Iða Marsibil Jónsdóttir sveitarstjóri 

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði                                                      
Iða Marsibil Jónsdóttir Sveitarstjóri  
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Lögð fram fundargerð 255. fundar skipulagsnefndar UTU sem haldinn var 
22. febrúar 2023. 
 
Mál nr. 18. Öndverðarnes 2 lóð (L170108); byggingarheimild; gestahús - 
2302008 
Fyrir liggur umsókn Alberts G. Sigurðssonar fyrir hönd Aske. ehf., móttekin 
01.02.2023, um byggingarheimild fyrir 63,8 m2 gestahús á 
sumarbústaðalandinu Öndverðarnes 2 lóð L170108 í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 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. 
 
Mál nr. 19. Þóroddsstaðir; Langirimi-frístundabyggð; Skilmálabreyting; 
Deiliskipulagsbreyting - 2302025 
Lögð er fram umsókn frá Þóroddi ehf. er varðar breytingu á skilmálum 
frístundasvæðis Langarima í landi Þóroddsstaðar. Í breytingunni felst 
breyting á skilmálum deiliskipulags með þeim hætti að heimilt verði að vera 
með rekstrarleyfisskylda gistingu í flokki I og II skv. reglugerð nr. 1277/2016. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingu á deiliskipulagi 
svæðisins með eftirfarandi fyrirvörum að deiliskipulagið verði grenndarkynnt 
og að enginn lóðarhafi innan deiliskipulagsins leggist gegn starfseminni. 
Málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er varðar breytingar á deiliskipulagi og verði sérstaklega kynnt innan 
hverfisins sem breytingin tekur til. 
 
Mál nr. 20. Stóra-Borg lóð 16 L218060; Íbúðarsvæði með rúmum 
byggingarheimildum; Deiliskipulag - 2302027 
Lögð er fram skipulagslýsing fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir 
landbúnaðarsvæði í landi Stóru-Borgar lóð 16 L218060, sem staðsett er rétt 
norðvestan við þéttbýlið Borg í Grímsnesi. Heildarstærð lóðar skv. 
fasteignaskrá er 54,9 ha. Aðkoma að skipulagssvæðinu er af 
Biskupstungnabraut nr. 35, um Borgarbraut og nýjan veg af henni. Með 
deiliskipulagi verða afmarkaðar íbúðarlóðir á bilinu 1 - 1,5 ha að stærð með 
rúmum byggingarheimildum þar sem heimilt verður að stunda léttan 
hreinlegan iðnað, skógrækt og húsdýrahald. Áhersla er lögð á góðar 
göngutengingar innan svæðisins og að helstu þjónustu sem þéttbýlið á Borg 
hefur upp á að bjóða. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða skipulagslýsingu til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Björn Kristinn 
Pálmarsson vék af fundi við afgreiðslu málsins. 
 
Mál nr. 21. Hestur lóð 105 L168611; Auknar byggingarheimildir 
frístundasvæðis í landi Hests; Deiliskipulagsbreyting - 2302031 
Lögð er fram umsókn frá Helgu Gunnlaugsdóttir er varðar breytingu á  
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deiliskipulagsskilmálum innan frístundasvæðisins að Hesti. Í breytingunni 
felst að heimilt verði að hafa kjallara undir húsum þar sem landhalli og 
aðstæður bjóða upp á slíkt. Fyrir liggur samþykki frá landeigendafélagi 
svæðisins vegna breytingarinnar. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagða breytingu á deiliskipulagi 
svæðisins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi og 
verði grenndarkynnt sumarhúsafélagi svæðisins. 
 
Mál nr. 22. Stóra-Borg lóð 16; óveruleg breyting á aðalskipulagi; L2 í L3 
- 2302037 
Lögð er fram tillaga aðalskipulagsbreytingar er varðar óverulega breytingu á 
aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032. Í breytingunni felst 
að skilgreining á landbúnaðarlandi L2 er breytt í L3 til samræmingar við 
aðliggjandi svæði innan sömu lóðar. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingu á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á aðalskipulagi. 
Málið verði sent Skipulagsstofnun til samþykktar áður en niðurstaða 
sveitarstjórnar verður kynnt. Björn Kristinn Pálmarsson vék af fundi við 
afgreiðslu málsins. 
 
Mál nr. 23. Borg í Grímsnes; óveruleg breyting á aðalskipulagi; 
iðnaðarsvæði - 2302036 
Lögð er fram tillaga að óverulegri breytingu á aðalskipulagi Grímsnes- og 
Grafningshrepps 2020-2032. Í breytingunni felst tilfærsla á skilgreindum 
iðnaðarsvæðum I14 og I15 þar sem gert er ráð fyrir fráveitumannvirkjum. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingu á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 36. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á aðalskipulagi. 
Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að málið verði sent Skipulagsstofnun til 
samþykktar áður en niðurstaða sveitarstjórnar verður kynnt. 
 
Mál nr. 24. Bíldsfell III L170818; Skilgreining lóða og bygg.reita; 
Deiliskipulag - 2204008 
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til Bíldsfells III eftir 
auglýsingu og yfirferð Skipulagsstofnunar. Í deiliskipulaginu felst skilgreining 
5 lóða og byggingarreita þar sem m.a. er gert ráð fyrir uppbyggingu 
íbúðarhúsa, gestahúsa og útihúsa. Athugasemdir bárust frá 
Skipulagsstofnun við afgreiðslu málsins og eru þær lagðar fram við 
afgreiðslu þess ásamt fornleifaskráningu og uppfærðum skipulagsgögnum. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu og 
afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Brugðist hefur verið við athugasemdum 
Skipulagsstofnunar vegna málsins með fullnægjandi hætti innan gagnanna. 
Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að deiliskipulagið taki gildi með birtingu 
auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda og verði sent Skipulagsstofnun til  
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varðveislu í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ása Valdís 
Árnadóttir vék af fundi við afgreiðslu málsins 
 
Mál nr. 34. Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 23-179 – 2302001F 
Fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa nr. 23-179 lögð fram til 
kynningar. 

f) Fundargerð NOS stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 
bs., 14. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð NOS stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings sem haldinn var 14. febrúar 2023. 

g) Fundargerð NOS stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 
bs., 16. febrúar 2023. 
 
Mál nr. 1 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð NOS stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 
sem haldinn var 16. febrúar 2023. 
 
Mál nr. 1 Samkomulag vegna útgöngu Hveragerðisbæjar og 
Sveitarfélagsins Ölfuss. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagt samkomulag og felur 
sveitarstjóra að undirrita samkomulagið. 

h) Fundargerð aukaaðalfundar Bergrisans bs., 20. febrúar 2023. 
 
Mál nr. 9 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð aukaaðalfundar Bergrisans bs., sem haldinn var             
20. febrúar 2023. 
 
Mál nr. 9 Umfjöllun um breytingar á samþykktum byggðasamlagsins. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða endurskoðaðar samþykktir 
byggðasamlagsins og vísar þeim til seinni umræðu. 

i) Fundargerð 55. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga,                            
27. janúar 2023. 
Fundargerð 55. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga sem haldinn var 
27. janúar 2023 lögð fram til kynningar. 

j) Fundargerð 56. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga,                       
17. febrúar 2023. 
Fundargerð 56. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga sem haldinn var 
17. febrúar 2023 lögð fram til kynningar. 
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2. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Lögð fram til fyrri umræðu samþykkt um stjórn og fundarsköp Grímsnes- og 
Grafningshrepps. 
Sveitarstjórn vísar samþykktinni til annarrar umræðu. 

3. Samningur um ráðgjöf um hönnun innviða á athafnasvæði við 
Sólheimaveg. 
Fyrir liggja drög að samningi um ráðgjöf sem felur í sér hönnun gatna, 
fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, gatnalýsingu og samræmingu annarra veitna. 
Áætlaður heildarkostnaður er kr. 4.601.470 án VSK miðað við hönnun 
hverfisins. 
Sveitarstjórn samþykkir drögin samhljóða og felur sveitarstjóra að halda 
áfram með málið. 

4. Loftslagsstefna Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Fyrir liggja drög að loftslagsstefnu Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Sveitarstjórn fagnar metnaðarfullri vinnu loftslags- og umhverfisnefndar og 
felur sveitarstjóra að boða til fundar með nefndinni og sveitarstjórn. 

5. Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings bs. 
a) Fundarboð aukafundar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 
Lagt fram til kynningar boð á aukafund Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings bs., sem fram fer þann 1. mars n.k. kl. 13:00. Fulltrúi á 
aðalfundum og aukafundum byggðasamlagsins er aðal- og varamaður 
sveitarfélagsins í stjórn byggðasamlagsins. 
 
b) Skipan fulltrúa í fagnefnd Skóla- og velferðarþjónustu  
Árnesþings bs. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipa eftirfarandi aðila í fagnefnd Skóla
- og velferðarþjónustu Árnesþings bs., til loka kjörtímabilsins 2022-2026. 
Aðalmaður: Steinar Sigurjónsson. 
Varamaður: Dagný Davíðsdóttir. 
 
c) Tilnefning í stjórn Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipa eftirfarandi aðila í stjórn Skóla- 
og velferðarþjónustu Árnesþings bs., til loka kjörtímabilsins 2022-2026. 
Aðalmaður: Ása Valdís Árnadóttir, oddviti. 
Varamaður: Iða Marsibil Jónsdóttir, sveitarstjóri. 
 
d) Félagssamningur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 
Lagður fram félagssamningur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. til 
fyrri umræðu í sveitarstjórn. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi félagssamning og vísar 
honum til seinni umræðu. 
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6. Bókun stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga. 
Fyrir liggur bókun Samtaka orkusveitarfélaga frá 56. fundi stjórnar sem 
haldinn var föstudaginn 17. febrúar 2023. Bókunin er svohljóðandi: 
„Ríkisstjórn Íslands setti í stjórnarsáttmála sinn aðgerðir um orkuskipti og 
útfösun jarðefnaeldsneytis, þar sem grunnur er lagður að fullum orkuskiptum 
og að þeim verði náð eigi síðar en árið 2040. Því er mikilvægt að ríkið meti 
stöðu á framleiðslu á raforku á Íslandi, áætli þörf til frekari framleiðslu og 
ákveði með hvaða móti og hvar skuli afla þeirrar orku út frá ýmsum þáttum 
svo sem umhverfislegum, samfélagslegum og efnahagslegum með 
Rammaáætlun eða öðru sambærilegu ferli. Endurskoða þarf hverjar heimildir 
sveitarfélaga eigi að vera til gjaldtöku og eða álagningar gjalda og meta hvort 
leitast eigi við aðrar heimildir svo sem til skattaafslátta eða samfélagssjóða 
eða annað sem hefur efnahagsleg áhrif fyrir sveitarfélög, ágóða 
landeigenda, bætur til fasteignaeigenda í grennd vegna virðisminnkunar, 
tryggingar vegna umhverfisskaða á framkvæmdar- og rekstrartíma og vegna 
niðurrifs að rekstrartíma liðnum og fleira. Arður af nýtingu náttúruauðlinda til 
raforkuframleiðslu þarf að skiptast með sanngjörnum hætti milli þeirra sem 
eru hagaðilar við orkuvinnslu. Tryggja þarf með lögum að nærumhverfið þar 
sem orkan á uppsprettu sína, njóti efnahagslegs ávinnings sem mun styrkja 
byggð þar sem orkan verður til um allt land. Það er sanngirnismál að 
orkuvinnslan skili sambærilegum tekjum í nærsamfélagið eins og öll önnur 
atvinnustarfsemi gerir. Einnig þarf að breyta raforkulögum til að tryggja að 
dreifikostnaður raforku sé sá sami í dreifbýli og þéttbýli. Stjórn Samtaka 
orkusveitarfélaga hvetur öll sveitarfélög á landsbyggðinni sem hafa 
orkumannvirki í nærumhverfi sínu, eða eru með hugsanleg virkjanaáform í 
farvatninu til þess að staldra við í skipulagsmálum virkjana á meðan 
sanngjörn skipting auðlindarinnar verður fest í lög“. 
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps tekur undir bókunina og vill 
undirstrika sérstaklega málsgreinina þar sem segir að arður af nýtingu 
náttúruauðlinda til raforkuframleiðslu þarf að skiptast með sanngjörnum hætti 
milli þeirra sem eru hagaðilar við orkuvinnslu. 

7. Aðalfundur Samorku 2023. 
Fyrir liggur bréf frá framkvæmdastjóra Samorku, dagsett 14. febrúar 2023, 
um að aðalfundur Samorku verði haldinn þann 15. mars 2023, klukkan 10:30 
í Hvammi á Grand Hóteli, Sigtúni 28, Reykjavík. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að Smári Bergmann Kolbeinsson verði 
fulltrúi sveitarfélagsins á fundinum. 

8. Bréf frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun um stofnframlög. 
Fyrir liggur bréf frá Sigrúnu Helgu Kristjánsdóttur f.h. Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnunar þar sem vakin er athygli á því að stofnunin hyggst 
auglýsa eftir umsóknum í fyrstu úthlutun fyrir árið 2023 um stofnframlög 
ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðum skv. lögum nr. 52/2016 
og reglugerð nr. 183/2020. 
Lagt fram til kynningar. 
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9. Úrskurður yfirfasteignamatsnefndar í máli nr. 1/2023. 
Fyrir liggur úrskurður yfirfasteignamatsnefndar frá 23. febrúar 2023 í máli            
nr. 1/2023 vegna kæru eiganda Kiðhólsbrautar 27, Grímsnes- og 
Grafningshreppi, um álagningu fasteignaskatta. 
Í úrskurðinum var staðfest ákvörðun Grímsnes- og Grafningshrepps að 
fasteignaskattur fasteignar kæranda að Kiðhólsbraut 26, Grímsnes- og 
Grafningshreppi, fnr. 220-8629, verði ákvarðaður samkvæmt c-lið 3. mgr.            
3. gr. laga nr. 4/1995 fyrir tímabilið 1. janúar 2021 til 1. mars 2021 og 
samkvæmt a-lið sömu lagagreinar fyrir annan hluta ársins 2021. 
Úrskurðurinn lagður fram til kynningar. 

10. Úrskurður nr. 105/2022 frá Úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála. 
Fyrir liggur úrskurður í máli nr. 105/2022, kæra á ákvörðun sveitarstjórnar 
Grímsnes- og Grafningshrepps frá 17. ágúst 2022, um að samþykkja 
óverulega breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Hests vegna 
lóðar nr. 8. 
Í úrskurðinum er kröfu kæranda um ógildingu ákvörðunar sveitarstjórnar 
Grímsnes- og Grafningshrepps frá 17. ágúst 2022 um að samþykkja 
óverulega breytingu á deiliskipulagi vegna lóðar nr. 8 í frístundabyggð 
jarðarinnar Hests hafnað. Úrskurðurinn lagður fram til kynningar. 

11. Úrskurður nr. 17/2023 frá Úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála. 
Fyrir liggur úrskurður í máli nr. 17/2023, kæra á ákvörðun sveitarstjórnar 
Grímsnes- og Grafningshrepps frá 15. júní 2022 að samþykkja nýtt 
aðalskipulag fyrir sveitarfélagið. 
Samkvæmt 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 verða ákvarðanir sem ber 
undir Skipulagsstofnun og ráðherra til staðfestingar ekki bornar undir 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, var málinu því vísað frá 
nefndinni. Úrskurðurinn lagður fram til kynningar. 

12. Bréf frá Dýraverndarsambandi Íslands. 
Fyrir liggur bréf frá Dýraverndarsambandi Íslands dagsett 10. febrúar 2023 
þar sem sveitarfélög eru hvött til þess að koma villtum fuglum til aðstoðar. 
Lagt fram til kynningar. 

13. Bréf frá Söngsveitinni Tvennir tímar. 
Fyrir liggur bréf frá Magnúsi H. Sigurðssyni f.h. Söngsveitarinnar Tvennir 
tímar, þar sem komið er á framfæri þökkum til sveitarstjórnar fyrir veittan 
fjárstuðning. 
Lagt fram til kynningar. 
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14. Bréf frá Svövu Gunnarsdóttur varðandi Úlfljótsvatn. 
Fyrir liggur tölvupóstur frá Svövu Gunnarsdóttur, dagsettur 10. febrúar 2023 
sem sendur var á sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps, 
barnamálaráðherra, innviðaráðherra, Bandalag íslenskra skáta og Kaþólsku 
kirkjunnar á Íslandi, í tölvupóstinum er hvatt til þess að göngustígur upp að 
Æskulýðskrossinum sem staðsettur er að Úlfljótsvatni verði lagfærður og sett 
verði þar bílastæði. 
Lagt fram til kynningar. 

15. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið kynnir til samráðs mál             
nr. 36/2023, „Breyting á reglugerð um umhverfismat framkvæmda og 
áætlana“. 
Lagt fram til kynningar. 

16. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 38/2023, 
„Frumvarp til laga um þjónustustofnun á sviði menntamála. 
Lagt fram til kynningar. 

17. Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 44/2023, 
„Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna 
(samþætting þjónustu, snemmtækur stuðningur o.fl.)“. 
Lagt fram til kynningar. 

18. Dómsmálaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 42/2023,                  
„Breyting á kosningalögum“. 
Lagt fram til kynningar. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl.: 10:55. 
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Sveitarstjórn 

 Ása Valdís Árnadóttir 

 Björn Kristinn Pálmarsson 

 Dagný Davíðsdóttir 

 Ragnheiður Eggertsdóttir 

 Smári Bergmann Kolbeinsson 

 Iða Marsibil Jónsdóttir sveitarstjóri 
 
Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Iða Marsibil Jónsdóttir 
 

1. Fundargerðir. 
 
a) Fundargerð 7. fundar skólanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps,                 
7. mars 2023. 
Lögð fram fundargerð 7. fundar skólanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps 
sem haldinn var 7. mars. 
Sveitarstjórn staðfestir samhljóða fundargerðina. 
 
b) Fundargerð 4. fundar vinnuhóps um Atvinnumálastefnu Uppsveitanna, 
28. febrúar 2023. Lögð fram til kynningar fundargerð 4. fundar vinnuhóps um 
Atvinnumálastefnu Uppsveitanna sem haldinn var 28. febrúar 2023. 
 
c) Fundargerð 2. fundar um Gullna hringborðið, 23. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 2. fundar um Gullna hringborði sem haldinn 
var 23. febrúar 2023. 
 
d) Fundargerð 256. fundar skipulagsnefndar UTU, 8. mars 2023. 
Mál nr. 13, 14 og 25 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð 256. fundar skipulagsnefndar UTU sem haldinn var                 
8. mars 2023. 
 
Mál nr. 13: Klausturhólar gjallnámur L168965; Efnistaka Seyðishólum, 
náma E24; Framkvæmdarleyfi - 2302043 
Lögð er fram umsókn frá Suðurtaki ehf er varðar útgáfu framkvæmdaleyfis. Í 
umsókninni felst beiðni um efnistöku á svæði E24, Seyðishólum. Fyrirhugað er 
að taka 500.000 m3 af efni úr námunni á næstu 15 árum eða um 33.000 m3 á 
ári. Stærð námusvæðisins er 3,5 ha í dag og er áætlað að raskað svæði verði 
við áframhaldandi efnistöku í heild 4,4 ha. Með umsókninni er lagt fram álit 
Skipulagsstofnunar vegna mats á umhverfisáhrifum ásamt 
umhverfismatsskýrslu. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli  

Sveitarstjórn 542. fundur 15. mars  2023                       
kl. 15:30—17:45  Stjórnsýsluhúsinu Borg  
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13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn setur þau skilyrði að útgáfa 
leyfisins verði grenndarkynnt eigendum aðliggjandi landeigna og að álit  
Skipulagsstofnunar og umhverfismatsskýrsla framkvæmdaaðila verði lögð 
fram til grundvallar við kynningu málsins. Útgáfa leyfisins skal háð skilyrðum 
umhverfismatsskýrslu framkvæmdarinnar þar sem m.a. er tekið er til vöktunar 
og mótvægisaðgerða. Þar segir að gert sé ráð fyrir að núverandi aðkomuvegur 
verði lagður bundnu slitlagi frá námu niður að Búrfellsvegi. Efnisflutningsbílar 
verði með ábreiðslur við efnisflutninga og einungis verði ekið á virkum dögum 
að degi til og bílstjórum uppálagt að aka rólega Hólaskarðsveg og Búrfellsveg. 
Framkvæmdaaðili skal vakta svæðið í vondum veðrum sökum hugsanlegs 
gjallfoks á svæði suðvestan við námu. Ef kemur til aukins gjallfoks vegna 
efnisvinnslu eða flutninga skal efnisvinnsla stöðvuð og framkvæmdaaðili 
leggja fram áætlun um endurbætur. Allar mótvægisaðgerðir verði unnar í 
samráði við sumarhúsaeigendur og Skógræktina. 
 
Mál nr. 14 Borg í Grímsnesi; Vesturbyggð; Ný byggð á reit ÍB2, I14 og I15; 
Deiliskipulag - 2210061 
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til fyrsta áfanga nýs 
íbúðarsvæðis að Borg í Grímsnesi. Skipulagssvæðið afmarkast af fyrirhuguðu 
miðsvæði í suðri og Skólabraut í austri. Mörk svæðisins til norðurs og vesturs 
liggja að ræktuðu landi innan marka landeigna í eigu sveitarfélagsins. Svæðið 
er innan íbúðarbyggðar (ÍB2) og iðnaðarsvæða fyrir skólphreinsistöðvar (I14 og 
I15) í aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032. Svæðið er 
óbyggt og á því eru engin mannvirki ef frá eru talinn vegspotti og búnaður 
skólphreinsistöðvar vestan Skólabrautar. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi deiliskipulag og að það verði 
auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar 
meginforsendur fyrir gerð deiliskipulagstillögunnar liggi fyrir innan 
aðalskipulags sveitarfélagsins. 
 
Mál nr. 25. Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 23-180 – 2302003F 
Fundargerð afgreiðslufundar byggingarfulltrúa nr. 23-180 lögð fram til 
kynningar. 
 
e) Fundargerð aukafundar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs.,                 
1. mars 2023. Mál nr. 3 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð aukafundar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings sem 
haldinn var 1. mars 2023. 
 
Mál nr. 3 Drög að nýjum félagssamningi lagður fram til samþykktar. 
Lagður fyrir til síðari umræðu endurskoðaður félagssamningur 
byggðasamlagsins Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings bs. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi félagssamning. 
 
f) Fundargerð stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs.,                      
1. mars 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings bs., sem haldinn var 1. mars 2023. 
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g) Fundargerð stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs.,                          
7. mars 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings bs., sem haldinn var 7. mars 2023. 
 
h) Fundargerð 8. fundar seyrustjórnar, 7. mars 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð seyrustjórnar sem haldinn var                                     
7. mars 2023. 
 
i) Fundargerð 225. fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands, 3. mars 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 225. fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands 
sem haldinn var 3. mars 2023. 
 
j) Fundargerð 57. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga,                                   
22. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 57. fundar stjórnar Samtaka 
orkusveitarfélaga sem haldinn var 22. febrúar 2023. 
 
k) Fundargerð 919. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,                       
28. febrúar 2023. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 919. fundar stjórnar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga sem haldinn var 28. febrúar 2023. 
 
2. Skipan fulltrúa í kjörstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að skipa Elínu Bergsdóttur í kjörstjórn 
sveitarfélagsins. 
 
3. Ársreikningur og ársskýrsla Kvenfélags Grímsneshrepps 2022. 
Lagður fram til kynningar ársreikningur og ársskýrsla Kvenfélags 
Grímsneshrepps fyrir árið 2022. 
 
4. Hitaveita Vaðness, kauptilboð. 
Fyrir liggja drög að samkomulagi milli sveitarfélagsins og Orkubús Vaðness um 
helstu skilmála kauptilboðs og einkaviðræður vegna kaupa og sölu á rekstri 
veitna Vaðness. 
Jafnframt er lagður fram viðauki nr. 1 við fjárhagsáætlun ársins 2023. Um er 
að ræða viðauka vegna fjárfestingar í veitustarfsemi að fjárhæð 327 millj.kr. 
sem mætt er með lántöku og lækkun á handbæru fé. Jafnframt eru lögð fram 
yfirlit þar sem fram koma áhrif viðaukans á fjárhagsáætlun 2023. Í samræmi 
við ákvæði 66. gr. sveitarstjórnarlaga um verulega fjárfestingu, þá hefur 
sveitarfélagið fengið mat frá KPMG um fjárhagsleg áhrif fjárfestingar á rekstur 
og fjárhag sveitarfélagsins. Álitið er lagt fram samhliða viðaukanum. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða samkomulagið og veitir sveitarstjóra 
umboð til að undirrita það. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn viðaukann 
samljóða. 
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5. Kostnaðarframlag vegna aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps. 
Fyrir liggur bréf frá Skipulagsstofnun, dagsett 2. mars 2023 þar sem kallað er 
eftir sundurliðun á þeim verk- og kostnaðarþáttum sem hafa reynst 
kostnaðarsamari en áður var áætlað við gerð aðalskipulags Grímsnes- og 
Grafningshrepps 2020-2032. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra ásamt oddvita að svara 
erindinu. 
 
6. Samþykktir Bergrisans bs., seinni umræða. 
Fyrir liggja endurskoðaðar samþykktir Bergrisans bs., til seinni umræðu í 
sveitarstjórn. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar samþykktir. 
 
7. Drög að Atvinnumálastefnu Uppsveita Árnessýslu. 
Lögð fram drög að Atvinnumálastefnu Uppsveita Árnessýslu. 
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við drögin og hrósar starfshópnum fyrir 
fram komin drög. 
 
8. Ákall Gullna hringborðsins. 
Lagt fram til kynningar. 
 
9. Aðalfundarboð Límtré Vírnets ehf. 
Lagt fram til kynningar bréf frá stjórnarformanni Límtré Vírnets ehf, dagsett                  
1. mars 2023 um að aðalfundur Límtré Vírnets ehf., verði haldinn þann                        
16. mars 2023. 
 
10. Dagur Norðurlanda. 
Lagt fram til kynningar bréf frá Hrannari B. Arnarssyni f.h. Norræna félagsins 
þar sem vakin er athygli á Degi Norðurlandanna sem verður þann 23. mars n.k. 
 
11. Yfirlýsing félagasamtaka á sviði útivistar og náttúruverndar varðandi 
svæðisskipulag suðurhálendis. 
Lagt fram til kynningar bréf frá Auði Önnu Magnúsdóttur, f.h. félagasamtaka á 
sviði útivistar og náttúruverndar varðandi svæðisskipulag suðurhálendisins. 
 
12. Þátttökuboð í Sveitarfélagi ársins 2023. 
Fyrir liggur bréf frá bæjarstarfsmannafélögum innan BSRB þar sem 
sveitarfélaginu er boðin þátttaka í könnuninni Sveitarfélag ársins 2023 fyrir allt 
starfsfólk sveitarfélagsins. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að taka þátt í könnuninni Sveitarfélag ársins 
2023. 
 
13. Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga. 
Lagt fram til kynningar bréf frá framkvæmdastjóra Lánasjóðs sveitarfélaga 
ohf., þar sem fram kemur að aðalfundur lánasjóðsins verður haldinn 
föstudaginn 31. mars 2023. 
 
14. Beiðni velferðarnefndar Alþingis um umsögn um framvarp til laga um 
breytingu á lögum um málefni innflytjenda og lögum um  
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vinnumarkaðsaðgerðir, 782. mál. 
Lagt fram til kynningar. 
 
15. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis um umsögn á tillögu til 
þingsályktunar um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, 126. mál. 
Lagt fram til kynningar. 
 
16. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn á 
frumvarpi til laga um grunnskóla (framlög til sjálfstætt rekinna 
grunnskóla)., 128. mál. 
Lagt fram til kynningar. 
 
17. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn á 
frumvarpi til laga um brottfall laga um orlof húsmæðra, nr. 53/1972, með 
síðari breytingum, 165. mál. 
Lagt fram til kynningar. 
 
18. Beiðni Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um umsögn á 
frumvarpi til laga um grunnskóla (framlög til sjálfstætt rekinna 
grunnskóla), 128. mál. 
Lagt fram til kynningar. 
 
19. Innviðaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 64/2023, „Endurskoðun á 
regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga“. 
Sveitarstjórn gerir verulegar athugasemdir við frumvarp til laga um 
Jöfnunarsjóð og felur sveitarstjóra og oddvita að skila inn umsögn um málið. 
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Opnunartími Völu og                            
Grænu könnunnar 

 
  

 

Janúar til apríl 2023  
opið mánudaga til laugardaga                                  

frá 11:00 til 16:00 
Frá 20. apríl er opið líka á sunnudögum 

frá 11:00 til 16:00 

Mötuneytið er opið alla virka daga                                   
frá kl. 11:30 til 13:30 

Mötuneytið er opið öllum 

Fjölbreyttur mömmumatur ásamt                              
grænkera og veganmat 

Tilboð fyrir hópa 
Allar upplýsingar í síma 891-7782 

  
 

Saumakompan 

TEK AÐ MÉR MARGSKONAR EINFALDAN SAUMASKAP 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 864-4642 
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Ritstjóri Hvatarblaðsins er Linda Sverrisdóttir.        
Ábyrgðarmaður: Þórleif Hoffmann Gunnarsdóttir  
Efni í blaðið þarf að berast fyrir 28. hvers mánaðar á eftirfarandi 
netföng: linda@gogg.is eða gogg@gogg.is 

 Mánudaga - fimmtudaga   kl. 14-21:30 
 Föstudaga            LOKAÐ 
 Laugardaga – Sunnudaga kl. 10 -18 

 

Hæ� er að hleypa ofan í laugina  
20 mínútum fyrir lokun. 

Íþróttamiðstöðin 
Borg 

Heimasíða: www.gogg.is    
Ne�ang: sundlaug@gogg.is    

  Sími 480 - 5530 

Skírdagur,  laugardagur, páskadagur og 
annar í páskum  

opið kl. 10-18 alla dagana. 
Föstudagurinn langi LOKAÐ 

 


