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ÍÊárÊsettuÊnemendurÊKerhólsskólaÊuppÊsýningunaÊGreaseÊíÊ
nútímavæddumÊbúningÊáÊárshátíðÊskólans.Ê 
 
NemendurÊgrunnskólansÊogÊelstiÊárgangurÊleikskólansÊtókuÊþáttÊ
íÊsýningunniÊogÊstóðuÊsigÊfrábærlega.ÊÞauÊvoruÊbúinÊaðÊvinnaÊ
hörðumÊhöndumÊaðÊundirbúningiÊíÊmargarÊvikurÊþarÊsemÊ
nemendurÊbjugguÊtilÊleikmynd,ÊsaumuðuÊbúningaÊogÊæfðuÊsöngÊ
ogÊleik.Ê 
ÖllÊvoruÊvelkominÊaðÊkomaÊáÊsýningunaÊenÊágóðinnÊrannÊíÊ
ferðasjóðÊunglingadeildar. 
 
NemendurÊfenguÊstarfsmennÊRÚVÊtilÊsínÊáÊæfinguÊsemÊtókuÊ
uppÊinnslagÊfyrirÊLandannÊogÊviðÊhvetjumÊallaÊtilÊaðÊfylgjastÊ
meðÊþví. 
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ViðÊminnumÊáÊörstu aÊkönnunÊumÊheilsueflandiÊ
samfélagÊogÊheimsmarkmiðin. 

 
HlekkÊáÊkönnuninaÊerÊaðÊfinnaÊáÊheimasíðuÊ

sveitarfélagsinsÊwww.gogg.is ogÊáÊfacebooksíðuÊ
sveitarfélagsins.ÊViðÊhvetjumÊfólkÊ lÊaðÊtakaÊþá ÊogÊ
aðstoðaÊokkurÊþannigÊviðÊaðÊbúaÊ lÊheilsusamlegtÊ
samfélagÊsemÊkemurÊ lÊmótsÊviðÊþarfirÊfólksins. 

 
EfÊeinhverjarÊspurningarÊeruÊumÊspurningalistannÊeðaÊ
annaðÊtengtÊheilsueflandiÊsamfélagiÊmáÊhafaÊsambandÊ

viðÊheilsu-ÊogÊtómstundafulltrúaÊáÊne angiðÊ
gudrunasa@gogg.isÊeðaÊíÊsímaÊ4805515. 
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KæruÊíbúar. 
 

NúÊerÊmarsÊrunninnÊuppÊogÊveturinnÊaðÊklárastÊogÊvoriðÊframundan.Ê 
VinnaÊviðÊskipulagninguÊhverfaÊíÊnærumhverfiÊBorgarÊhefurÊveriðÊ
nokkuðÊáberandiÊíÊstörfumÊsveitarfélagsinsÊÊíÊveturÊogÊverðurÊgamanÊ
aðÊgetaÊfariðÊafÊstaðÊmeðÊvinnuÊviðÊþærÊframkvæmdirÊsemÊáætlaðarÊ
eruÊáÊárinu. 
 

VatnsöflunÊerÊeinnigÊíÊfullumÊgangi,ÊbæðiÊhvaðÊvarðarÊhei ÊogÊkaltÊ
vatnÊíÊsveitarfélaginu.ÊHugsaðÊerÊ lÊfram ðarÊíÊþeimÊefnumÊogÊ
vonandiÊhöfumÊviðÊfré rÊafÊþeimÊmálumÊþegarÊlíðaÊtekurÊáÊárið.Ê 
 

ÞaðÊsemÊstóðÊhæstÊíÊfebrúarÊaðÊmínuÊma ÊvarÊsvoÊárshá ðÊ
KerhólsskólaÊenÊþarÊvarÊse ÊuppÊmetnaðarfullÊsýningÊáÊGreaseÊogÊljóstÊ
aðÊviðÊeigumÊmiklarÊupprennandiÊstjörnurÊíÊhópiÊfrábærraÊogÊ
frambærilegraÊbarnaÊogÊunglingaÊsemÊleggjaÊstundÊáÊnámÊíÊskólanumÊ
okkar.ÊFrábærÊsýningÊíÊallaÊstaðiÊogÊallirÊþeirÊsemÊkomuÊaðÊhenniÊeigaÊ
hrósÊskilið.Ê 
 

NúÊhöfumÊviðÊveriðÊaðÊvinnaÊaðÊendurskipulagninguÊSkóla-ÊogÊ
velferðarþjónustuÊÁrnesþings,ÊþarÊsemÊHveragerðiÊogÊÖlfusÊgenguÊúrÊ
samstarfinuÊfyrrÊíÊvetur.ÊUppsvei rÊogÊFlóiÊhafaÊákveðiðÊaðÊhaldaÊ
áframÊsínuÊsamstarfiÊogÊverðurÊaðalÊstarfstöðinÊíÊLaugarásiÊa.m.kÊfyrstÊ
umÊsinn.ÊÞarÊhefurÊbyggðasamlagiðÊfengiðÊáÊleiguÊrýmiÊsemÊáðurÊhýs Ê
apótekiðÊáÊstaðnumÊþvíÊ lÊþessÊaðÊrúmaÊallaÊstarfsemiÊbeggjaÊ
sviðannaÊvantaðiÊmeiraÊplássÊenÊveriðÊhefurÊíÊheilsugæsluhúsinu.Ê 
 

LætÊfylgjaÊeinaÊgleðimyndÊafÊnemendumÊKerhólsskóla.Ê 
 

Sveitarstjóri 
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Lárétt Lóðrétt 

Krossgáta 
Mars 2023 
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ÍþróttamiðstöðinÊBorg 
 

ViðÊleitumÊaðÊþjónustulunduðuÊfólkiÊíÊ
sumarstarfÊfráÊ1.ÊjúníÊ2023ÊtilÊ 

20.ÊágústÊ2023 
(LágmarksaldurÊerÊ18Êára.) 

 

STARFSSVIÐÊOGÊVERKEFNI 

· GæslaÊviðÊsundlaug,Êbaðvörslu,ÊafgreiðsluÊogÊeftirlitÊ
meðÊíþróttahúsiÊogÊþreksal. 

· AlmennÊþrif. 
 

 UmsækjandiÊmunÊsækjaÊnámskeiðÊíÊskyndihjálpÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ogÊþarfÊaðÊstandastÊhæfnisprófÊsundstaða. 

 
HÆFNISKRÖFUR 

· HafiÊþjónustulundÊogÊfærniÊíÊmannlegumÊsamskiptum. 
· Dugnaður,ÊstundvísiÊogÊsamviskusemi. 
·ÊÞurfaÊaðÊstandastÊnámskeiðÊíÊskyndihjálpÊogÊsundprófÊÊÊÊÊÊÊÊ
laugarvarðaÊsamkvæmtÊreglugerðÊumÊhollustuhættiÊáÊÊ
sund-ÊogÊbaðstöðum. 

· FrumkvæðiÊogÊsjálfstæðiÊíÊstarfi. 
 
UmsækjendurÊþurfaÊaðÊsýnaÊframÊáÊhreintÊsakavottorð. 

 
 

UmsóknumÊskalÊskilaÊtilÊforstöðumanns 
ÍþróttamiðstöðvarinnarÊBorgÊáÊnetfangiðÊrut@gogg.is. 

 
NánariÊupplýsingarÊgefur 

RutÊGuðmundsdóttirÊíÊsímaÊ899-8841. 
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Bókasafn Grímsnes- og 
Grafningshrepps 
 

Opnunartímar 
Mánudaga –15:00 til 17:00 
Þriðjudaga  – 15:00 til 17:00  
Miðvikudaga – 10:00 til 12:00 
 

Kvöldopnun: 
Fimmtudaginn 2. mars frá 19:30 til 21:30   
Þriðjudaginn 7. mars frá 19:30—22:00  Handverkskvöld 
Fimmtudaginn 23. mars frá 19:30 til 21:30 

 

Gjaldskrá bókasafnsins árið 2023 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

á Bókasafni Grímsnes og Grafningshrepps. Endilega 
kíkið og hafið með ykkur handverk, öll velkomin. 

Handverkskvöld  
7. mars kl. 19:30 
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GirðingarvinnaÊ 

 
 

Grímsnes– og Grafningshreppur auglýsir eftir aðila til 
að sjá um viðhald á veggirðingum meðfram stofnvegum 
í sveitarfélaginu. Viðkomandi þarf að hafa kunnáttu til 

girðingarvinnu og hafa bíl og/eða dráttarvél  til 
umráða. 

 
Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 20 ára aldri. 

Umsóknarfrestur er til 15. mars n.k. og óskast  
umsóknum skilað skriflega á skrifstofu sveitarfélagsins 

eða með tölvupósti á netfangið  
 

sveitarstjori@gogg.is 
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Sveitarstjórn 540. fundur 01. febrúar  2023                       
kl. 09:00—10:20  Stjórnsýsluhúsinu Borg  

 
 
 
 
 

1.ÊFundargerðir. 
 
a)ÊFundargerðÊ5.ÊfundarÊskólanefndarÊGrímsnes-ÊogÊGrafningshrepps,Ê
12.ÊjanúarÊ2023. 
FundargerðÊ5.ÊfundarÊskólanefndarÊGrímsnes-ÊogÊGrafningshreppsÊsemÊ
haldinnÊvarÊ12.ÊjanúarÊ2023ÊlögðÊframÊtilÊkynningar. 
 
b)ÊFundargerðÊ252.ÊfundarÊskipulagsnefndarÊUTU,Ê11.ÊjanúarÊ2023. 
MálÊnr.Ê11,Ê12,Ê13,Ê14,Ê15,Ê16,Ê17,Ê18,Ê19,Ê20,Ê21ÊogÊ30ÊþarfnastÊ
staðfestingarÊsveitarstjórnar. 
LögðÊframÊfundargerðÊ253.ÊfundarÊskipulagsnefndarÊUTUÊsemÊhaldinnÊvarÊ
25.ÊjanúarÊ2023. 
 
MálÊnr.Ê11,ÊNeðan-SogsvegarÊ14Ê(L169341);ÊumsóknÊumÊ
byggingarheimild;Êsumarbústaður,ÊbreyttÊnotkunÊíÊgestahúsÊ–Ê2212091. 
FyrirÊliggurÊumsóknÊPálsÊGunnlaugssonarÊfyrirÊhöndÊKristjánsÊArnarssonarÊogÊ
SifjarÊArnarsdóttur,ÊmóttekinÊ22.12.2022,ÊumÊbyggingarheimildÊfyrirÊbreyttriÊ
notkunÊíÊgestahúsÊáÊþegarÊbyggðumÊ54,1Êm2ÊsumarbústaðiÊmhlÊ01,ÊbyggðurÊ
áriðÊ1960ÊsemÊerÊstaðsetturÊáÊsumarbústaðalandinuÊNeðan-SogsvegarÊ14Ê
L169341ÊíÊGrímsnes-ÊogÊGrafningshreppi. 
NúgildandiÊheimildirÊdeiliskipulagsÊgeraÊekkiÊráðÊfyrirÊþvíÊaðÊaukahúsÊgetiÊ
veriðÊstærriÊenÊ40ÊfmÊáÊlóð.ÊEkkiÊvarÊgerðÊathugasemdÊviðÊaðÊlögðÊværiÊframÊ
umsóknÊumÊbreytinguÊáÊdeiliskipulagiÊþegarÊfyrirspurnÊvegnaÊbreytingaÊáÊ
skilmálumÊvarÊtekinÊfyrirÊáÊfundiÊsveitarstjórnarÊþannÊ19.12.2022. 
 

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  

 

20 

UmsóknÊumÊdeiliskipulagsbreytinguÊhefurÊekkiÊboristÊembættiÊUTU.ÊEinÊafÊ
forsendumÊáÊútgáfuÊbyggingarleyfisÊfyrirÊnýjuÊhúsiÊáÊlóðÊNeðan-SogsvegarÊ14Ê
varÊsúÊaðÊeldraÊhúsiðÊsemÊumÊræðirÊyrðiÊfjarlægtÊafÊlóðinniÊogÊveittiÊ
sveitarstjórnÊfrestÊtilÊársÊþannÊ2.3.22ÊtilÊaðÊfjarlægjaÊhúsið.ÊÓháðÊheimildumÊ
aðalskipulagsÊerÊvarðarÊstærðirÊaukahúsaÊstendurÊviðkomandiÊhúsÊinnanÊ
takmarkanaÊerÊvarðaÊfjarlægðÊfráÊÁlftavatni. 
SveitarstjórnÊsynjarÊsamhljóðaÊumsóknÊumÊbreyttaÊnotkunÊhússinsÊogÊvísarÊtilÊ
fyrriÊafgreiðslnaÊvegnaÊmálsins. 
 
MálÊnr.Ê12,ÊKlausturhólarÊL168258;ÊKlausturhólarÊvegsvæði;ÊStofnunÊ
lóðarÊ–Ê2301021. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊVegagerðinniÊumÊstofnunÊlóðarÊfyrirÊ24.188ÊfmÊ
vegsvæðiÊúrÊlandiÊKlausturhólaÊL168258. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊerindiðÊsamhljóða. 
 
MálÊnr.Ê13,ÊHæðarendiÊL168254;ÊHæðarendiÊvegsvæði;ÊStofnunÊlóðarÊ–Ê
2301022. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊVegagerðinniÊumÊstofnunÊ58.585ÊfmÊlóðarÊfyrirÊ
vegsvæðiÊúrÊlandiÊHæðarendaÊL168254. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊerindiðÊsamhljóða. 
 
MálÊnr.Ê14,ÊBúrfellÊ3ÊL168238;ÊBúrfellÊ3Êvegsvæði;ÊStofnunÊlóðarÊ–Ê
2301023. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊVegagerðinniÊumÊstofnunÊ32.930ÊfmÊlóðarÊfyrirÊ
vegsvæðiÊúrÊlandiÊBúrfellsÊIII. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊerindiðÊsamhljóða. 
 
MálÊnr.Ê15,ÊBúrfellÊ1ÊL168236;ÊBúrfellÊ1Êvegsvæði;ÊStofnunÊlóðarÊ-Ê
2301024. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊVegagerðinniÊumÊstofnunÊ13.908ÊfmÊlóðarÊfyrirÊ
vegsvæðiÊúrÊlandiÊBúrfellsÊ1ÊL168236. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊerindiðÊsamhljóða. 
 
MálÊnr.Ê16,ÊBúrfellÊ2ÊL168237;ÊBúrfellÊ2Êvegsvæði;ÊStofnunÊlóðarÊ-Ê
2301025. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊVegagerðinniÊumÊstofnunÊ6.058ÊfmÊlóðarÊfyrirÊ
vegsvæðiÊúrÊlandiÊBúrfellsÊ2Ê168237. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊerindiðÊsamhljóða. 
 
MálÊnr.Ê17,ÊHrauntröðÊ10ÊL225329;ÊBreyttirÊskilmálar;Ê
DeiliskipulagsbreytingÊ–Ê2301040. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊLívÊfjárfestingumÊehf.ÊerÊvarðarÊbreytinguÊáÊ
deiliskipulagiÊfrístundabyggðarÊíÊVaðnesi,ÊumsækjandiÊerÊeigandiÊlóðarÊinnanÊ
svæðisins.ÊÍÊbreytingunniÊfelstÊaðÊskilmálarÊerÊvarðarÊaukahúsÊáÊlóðÊværuÊ
felldirÊútÊúrÊskipulagiÊíÊtaktÊviðÊheimildirÊaðalskipulagsÊsveitarfélagsins. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊsamhljóðaÊbreytinguÊáÊdeiliskipulagiÊsvæðisinsÊogÊaðÊ
máliðÊfáiÊmálsmeðferðÊáÊgrundvelliÊ1.Êmgr.Ê43.Êgr.ÊskipulagslagaÊnr.Ê123/2010Ê 
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erÊvarðarÊbreytingarÊáÊdeiliskipulagiÊogÊverðiÊauglýst.ÊSveitarstjórnÊleggurÊtilÊ
aðÊmáliðÊverðiÊsérstaklegaÊkynntÊsumarhúsafélagiÊsvæðisinsÊséÊþaðÊtilÊ
staðar. 
 
MálÊnr.Ê18,ÊBrjánsstaðirÊlandÊ1ÊL200776;ÊSmámýrarvegur;Ê
DeiliskipulagsbreytingÊ-Ê2301047. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊArk2Êehf.ÊerÊvarðarÊbreytinguÊáÊdeiliskipulagiÊsemÊ
tekurÊtilÊfrístundabyggðarÊviðÊSmámýrarvegÊíÊlandiÊBrjánsstaðaÊlandÊ1Ê
L200776.ÊÍÊbreytingunniÊfelstÊfjölgunÊlóðaÊinnanÊsvæðisinsÊúrÊ10ÊíÊ12.ÊAðÊaukiÊ
erÊskipulagiðÊteiknaðÊuppÊáÊstafrænan,ÊhnitasettanÊloftmyndagrunnÊogÊ
skilmálarÊuppfærðir.ÊAllarÊlóðirÊinnanÊsvæðisinsÊeruÊóbyggðar. 
SveitarstjórnÊvísarÊtilÊalmennraÊskilmálaÊaðalskipulagsÊþarÊsemÊsegirÊaðÊ
almenntÊséÊóheimiltÊaðÊskiptaÊuppÊeðaÊsameinaÊfrístundalóðirÊíÊþegarÊ
byggðumÊfrístundahverfum,ÊnemaÊíÊtengslumÊviðÊheildarendurskoðunÊeðaÊ
gerðÊnýsÊdeiliskipulags.ÊÞarÊsemÊviðkomandiÊsvæðiÊerÊaðÊhlutaÊtilÊbyggtÊtelurÊ
sveitarstjórnÊnauðsynlegtÊaðÊframlögðÊdeiliskipulagsbreytingÊverðiÊlögðÊframÊ
semÊheildarendurskoðunÊáÊdeiliskipulagiÊsvæðisinsÊogÊtakiÊyfirÊgildandiÊ
deiliskipulag.ÊSveitarstjórnÊsamþykkirÊsamhljóðaÊaðÊmálinuÊverðiÊfrestaðÊogÊ
felurÊskipulagsfulltrúaÊaðÊeigaÊsamskiptiÊviðÊumsækjandaÊumÊúrvinnsluÊ
málsins. 
 
MálÊnr.Ê19.,ÊKerhraunÊsvæðiÊA,ÊBÊogÊC;ÊFrístundabyggð;Ê
SkilmálabreytingÊbyggingarheimilda;ÊDeiliskipulagsbreytingÊ–Ê2301054. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊfráÊGunnariÊGuðlaugssyniÊerÊvarðarÊbreytinguÊáÊ
skilmálumÊdeiliskipulagsÊaðÊKerhrauniÊsvæðiÊA,ÊBÊogÊC.ÊÍÊbreytingunniÊfelstÊ
aðÊstærðÊaukahúsaÊinnanÊlóðaÊverðiÊgefinÊfrjálsÊinnanÊskilgreindsÊ
hámarksnýtingarhlutfallsÊlóða. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊsamhljóðaÊviðkomandiÊbreytinguÊáÊdeiliskipulagiÊ
svæðisinsÊogÊaðÊmáliðÊfáiÊmálsmeðferðÊáÊgrundvelliÊ1.Êmgr.Ê43.Êgr.Ê
skipulagslagaÊnr.Ê123/2010ÊerÊvarðarÊbreytingarÊáÊdeiliskipulagiÊogÊverðiÊ
auglýst.ÊSveitarstjórnÊleggurÊtilÊaðÊmáliðÊverðiÊsérstaklegaÊkynntÊ
sumarhúsafélagiÊsvæðisins. 
 
MálÊnr.Ê20.,ÊNeðan-SogsvegarÊ15ÊL169420;ÊNorðurkot;ÊStaðfestingÊáÊ
afmörkunÊlóðarÊ–Ê2301031. 
LögðÊerÊframÊumsóknÊþarÊsemÊóskaðÊerÊeftirÊstaðfestinguÊáÊafmörkunÊ
lóðarinnarÊNeðan-SogsvegarÊ15ÊL169420Êskv.ÊmeðfylgjandiÊhnitsettuÊ
mæliblaðiÊsemÊekkiÊhefurÊlegiðÊfyrirÊáður.ÊSkv.ÊafmörkunÊmælistÊlóðinÊmeðÊ
stærðinaÊ19.580ÊfmÊsemÊerÊíÊsamræmiÊviðÊskráninguÊíÊfasteignaskrá.ÊFyrirÊ
liggurÊundirritaðÊsamþykkiÊeigendaÊaðliggjandiÊlandeignaÊsemÊogÊ
lóðareigendaÊlóðarinnarÊfyrirÊhnitsettriÊafmörkun. 
SveitarstjórnÊgerirÊekkiÊathugasemdirÊviðÊfyrirliggjandiÊlóðarblað. 
 
MálÊnr.Ê21.,ÊHvítuborgirÊL218057;ÊVerslunar-ÊogÊþjónustusvæði;Ê
DeiliskipulagÊ–Ê2203020. 
LögðÊerÊframÊtillagaÊdeiliskipulagsÊíÊlandiÊHvítuborgarÊL218057ÊeftirÊafgreiðsluÊ 
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Skipulagsstofnunar.ÊÍÊdeiliskipulaginuÊfelstÊskilgreiningÊbyggingaheimildaÊ
vegnaÊrekstursÊverslunar-ÊogÊþjónustuÊinnanÊsvæðisins.ÊGertÊerÊráðÊfyrirÊ
uppbygginguÊþjónustuhúsa,ÊstarfsmannahúsaÊaukÊalltÊaðÊ15ÊstakraÊgistihúsaÊ
semÊhvertÊumÊsigÊmegaÊveraÊalltÊaðÊ90ÊfmÊaðÊgrunnfleti.ÊSkipulagsstofnunÊ
gerðiÊathugasemdÊviðÊgildistökuÊdeiliskipulagsinsÊogÊeruÊþærÊathugasemdirÊ
lagðarÊframÊviðÊafgreiðsluÊmálsins. 
SveitarstjórnÊtekurÊekkiÊundirÊathugasemdirÊSkipulagsstofnunarÊsemÊlagðarÊ
eruÊframÊviðÊafgreiðsluÊmálsins.ÊHeimildirÊerÊvarðarÊtjaldsvæðiÊhafaÊveriðÊ
felldarÊútÊúrÊskipulagiÊogÊljóstÊþykirÊaðÊskipulagssvæðiðÊskarastÊekkiÊviðÊ
deiliskipulagssvæðiÊHallkelshólaÊþarÊsemÊmörkÊeruÊdreginÊviðÊlandamerki.Ê
AðkomaÊaðÊþvíÊsvæðiÊverðurÊumÊlandÊHallkelshólaÊenÊekkiÊumÊviðkomandiÊ
svæðiÊsemÊdeiliskipulagiðÊtekurÊtil.ÊAðÊmatiÊsveitarstjórnarÊfellurÊskilgreiningÊ
svæðisinsÊágætlegaÊaðÊafmörkunÊlandnotkunarÊáÊaðalskipulagiÊsemÊsýndÊerÊíÊ
kvarðanumÊ1:50.000ÊáÊdreifbýlisuppdrættiÊaðalskipulags.ÊSkilgreindÊ
landnotkunÊsvæðisinsÊogÊheimildirÊinnanÊþessÊeruÊskýrarÊogÊtelurÊnefndinÊ
nákvæmniÊafmörkunarÊáÊlandnotkunarflákaÊekkiÊveraÊþessÊeðlisÊaðÊþörfÊséÊáÊ
aðalskipulagbsreytinguÊvegnaÊleguÊflákansÊinnanÊlandsins.ÊSkilgreiningÊ
flákansÊerÊaukÊþessÊíÊtveimurÊpörtum,ÊannarsvegarÊskilgreintÊsemÊhringurÊogÊ
hinsvegarÊsemÊafmarkaðÊsvæði.ÊMáliðÊverðiÊtekiðÊtilÊnánariÊskoðunarÊkomiÊtilÊ
breytingaÊáÊaðalskipulagiÊsveitarfélagsins.ÊSveitarstjórnÊsamþykkirÊsamhljóðaÊ
framlagtÊdeiliskipulagÊeftirÊauglýsingu.ÊSveitarstjórnÊmælistÊtilÊþessÊaðÊ
deiliskipulagiðÊtakiÊgildiÊmeðÊbirtinguÊauglýsingarÊíÊB-deildÊStjórnartíðindaÊogÊ
aðÊSkipulagsstofnunÊverðiÊsendÊtillaganÊtilÊvarðveisluÊíÊsamræmiÊviðÊ42.Êgr.Ê
skipulagslagaÊnr.Ê123/2010. 
 
MálÊnr.Ê30,ÊAfgreiðslurÊbyggingarfulltrúaÊ–Ê23-177Ê–Ê2301004F. 
FundargerðÊafgreiðslufundarÊbyggingarfulltrúaÊnr.Ê23-177ÊlögðÊframÊtilÊ
kynningar. 
 
c)ÊFundargerðÊ59.ÊfundarÊskólaþjónustu-ÊogÊvelferðarnefndarÊ
Árnesþings,Ê24.ÊjanúarÊ2023. 
 
MálÊnr.Ê3,ÊTillagaÊaðÊbreyttumÊgjaldskrám,ÊþarfnastÊstaðfestingarÊ
sveitarstjórnar. 
LögðÊframÊfundargerðÊ59.ÊfundarÊskólaþjónustu-ÊogÊvelferðarnefndarÊsemÊ
haldinnÊvarÊ24.ÊjanúarÊ2023.ÊSveitarstjórnÊfrestarÊstaðfestinguÊ
fundargerðarinnar. 
 
d)ÊFundargerðÊ224.ÊfundarÊHeilbrigðisnefndarÊSuðurlands,Ê20.ÊjanúarÊ
2023.FundargerðÊ224.ÊfundarÊHeilbrigðisnefndarÊSuðurlandsÊsemÊhaldinnÊvarÊ
20.ÊjanúarÊ2023ÊlögðÊframÊtilÊkynningar. 
 
e)ÊFundargerðÊAlmannavarnarnefndarÊÁrnessýslu,Ê17.ÊjanúarÊ2023. 
FundargerðÊAlmannavarnarnefndarÊÁrnessýsluÊsemÊhaldinnÊvarÊ17.ÊjanúarÊ
2023ÊlögðÊframÊtilÊkynningar. 
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f)ÊFundargerðÊ591.ÊfundarÊstjórnarÊSamtakaÊsunnlenskraÊsveitarfélaga,Ê
13.ÊjanúarÊ2023. 
FundargerðÊ591.ÊfundarÊstjórnarÊSamtakaÊsunnlenskraÊsveitarfélagaÊsemÊ
haldinnÊvarÊ13.ÊjanúarÊ2023ÊlögðÊframÊtilÊkynningar. 
 
2.ÊBeiðniÊfráÊSýslumanninumÊáÊSuðurlandiÊumÊumsögnÊvegnaÊ
rekstrarleyfisÊtilÊsöluÊgistingarÊíÊflokkiÊIIÊaðÊSandiÊ2,ÊfnrÊ235-2135. 
FyrirÊliggurÊbréfÊfráÊSýslumanninumÊáÊSuðurlandi,ÊdagsettÊ24.ÊjanúarÊ2023,Ê
umÊumsögnÊvegnaÊrekstrarleyfisÊtilÊsöluÊgistingarÊíÊflokkiÊIIÊaðÊSandiÊ2,Êfnr.Ê
235-2135. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊsamhljóðaÊaðÊleggjastÊgegnÊútgáfuÊrekstrarleyfisÊáÊ
grundvelliÊlagaÊnr.Ê85/2007ÊíÊflokkiÊIIÊaðÊSandiÊ2,ÊfnrÊ235-2135ÊáÊþeimÊ
grundvelliÊaðÊleyfisveitinginÊsamræmistÊekkiÊheimildumÊgildandiÊdeiliskipulagsÊ
svæðisins. 
SveitarstjórnÊbendirÊáÊaðÊheimildirÊaðalskipulagsÊGrímsnes-ÊogÊ
GrafningshreppsÊ2020-2032ÊgeraÊráðÊfyrirÊaðÊgististarfsemiÊgetiÊveriðÊáÊ
frístundasvæðum.ÊÞóÊerÊgerðÊkrafaÊumÊaðÊgististarfsemiÊséÊskilgreindÊíÊ
skilmálumÊgildandiÊdeiliskipulags.ÊHeimildirÊfyrirÊgististarfsemiÊinnanÊ
deiliskipulagsÊeruÊháðarÊþvíÊaðÊfjöldiÊbílastæðaÊinnanÊlóðarÊséÊfullnægjandiÊ
ogÊaðÊenginnÊlóðarhafiÊinnanÊdeiliskipulagssvæðisinsÊleggistÊgegnÊ
starfseminniÊviðÊbreytinguÊáÊdeiliskipulagiÊeðaÊviðÊgerðÊnýsÊdeiliskipulags. 
 
3.ÊBréfÊfráÊYfirfasteignamatsnefndÊþarÊsemÊóskaðÊerÊeftirÊumsögnÊvegnaÊ
kæruÊtilÊnefndarinnarÊíÊmáliÊnr.Ê1/2023,ÊKiðhólsbrautÊ27. 
FyrirÊliggurÊbréfÊfráÊYfirfasteignamatsnefnd,ÊdagsettÊ20.ÊjanúarÊ2023ÊþarÊsemÊ
óskaðÊerÊeftirÊumsögnÊsveitarfélagsinsÊvegnaÊkæruÊtilÊnefndarinnarÊíÊmáliÊnr.Ê
1/2023,ÊKiðhólsbrautÊ27. 
SveitarstjórnÊsamþykkirÊsamhljóðaÊaðÊfelaÊsveitarstjóraÊásamtÊlögmanniÊ
sveitarfélagsinsÊÓskariÊSigurðssyniÊhrlÊaðÊgætaÊhagsmunaÊsveitarfélagsins. 
 
4.ÊBréfÊfráÊKarliÊBjörnssyniÊf.h.ÊSambandsÊíslenskraÊsveitarfélaga,Ê
boðunÊáÊlandsþingÊ31.ÊmarsÊnæstkomandi. 
LagtÊframÊtilÊkynningar. 
 
5.ÊAðalfundurÊSamorku. 
FyrirÊliggurÊbréfÊfráÊlögfræðingiÊSamorku,ÊdagsettÊ27.ÊjanúarÊ2023,ÊþarÊsemÊ
kjörnefndÊkallarÊeftirÊtillögumÊfráÊforsvarsmönnumÊaðildarfyrirtækjannaÊáÊlistaÊ
tilÊstjórnarÊogÊvarastjórnar. 
LagtÊframÊtilÊkynningar. 
 
6.ÊStaðaÊmálstefnuÊíÊstoðkerfiÊferðaþjónustunnarÊ–ÊSkiptirÊhúnÊmáli?. 
LagtÊframÊtilÊkynningar. 

 
EkkiÊfleiraÊtekiðÊfyrirÊogÊfundiÊslitiðÊkl.:Ê10:20 
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541. fundur 15. febrúar 2023 kl. 09:00 - 10:50                       
Stjórnsýsluhúsinu Borg 

 
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 
Oddviti leitar afbrigða. 

Samþykkt samhljóða. 

a) Úrskurðarnefnd Umhverfis- og auðlindamála, tilkynning um kæru mál          
nr. 17/2023. 
b) Bréf frá Lárusi Helgasyni, beiðni um lækkun fasteignagjalda. 
c) Fundargerð 51. fundar stjórnar Bergrisans bs., 31. janúar 2023. 
d) Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032. 

1.  Fundargerðir. 
 
a) Fundargerð 5. fundar framkvæmda- og veitunefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps, 30. janúar 2023. 
Mál nr. 3 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð 5. fundar framkvæmda- og veitunefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps sem haldinn var 30. janúar 2023. 

Mál nr. 3 Hitaveita: Prófanir á Sólheimum – fyrstu niðurstöður. 
Ragnar Guðmundsson, umsjónarmaður framkvæmda- og veitna fór yfir þær 
mælingar sem hafa átt sér stað á borholunum á Sólheimum að undanförnu og 
kynnti fyrstu niðurstöður sem lofa góðu. Gera þurfti hlé á mælingum á meðan 
mesta kuldakastið stóð yfir seinni part desember og fram í janúar. Nú hafa 
mælingar verið settar í gang aftur til að safna ítarlegri gögnum um virkni og 
afköst holanna. 
Framkvæmda- og veitunefnd vill koma á framfæri þakklæti til Sólheima fyrir 
samvinnuna. 
Vonast nefndin til þess að niðurstöður úr ítarlegri mælingum skapi grundvöll 
fyrir frekari samvinnu sveitarfélagsins og Sólheima til framtíðar á sviði 
heitavatnsöflunar. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela formanni framkvæmda- og 
veitunefndar, sveitarstjóra og umsjónarmanni framkvæmda- og veitna að 
senda formlegt erindi til framkvæmdastjórnar Sólheima þar sem farið er yfir 
hvernig hugsanlegu samstarfi sveitarfélagsins og Sólheima gæti verið háttað. 
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b) Fundargerð 36. fundar fjallskilanefndar Grímsnes- og Grafningshrepps, 
25. janúar 2023. 
Mál nr 1. þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð 36. fundar fjallskilanefndar Grímsnes- og 
Grafningshrepps sem haldinn var 25. janúar 2023. 

Mál nr. 1. Tillaga nefndarinnar til sveitarstjórnar um formann 
fjallskilanefndar. 
Fjallskilanefnd leggur til við sveitarstjórn að Guðrún Sigríður Sigurðardóttir 
gegni stöðu formanns. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu nefndarinnar. 
 
c) Fundargerð 253. fundar skipulagsnefndar UTU, 8. febrúar 2023. 
Mál nr. 24, 25, 26, 27, 28 og 34 þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. 
Lögð fram fundargerð 254. fundar skipulagsnefndar UTU sem haldinn var          
8. febrúar 2023. 

Mál nr. 24. Minni-Borg L168263; Athafnasvæði við Sólheimaveg; 
Deiliskipulag - 2204019 
Lögð er fram tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til athafnasvæðis við 
Sólheimaveg eftir auglýsingu. Skipulagssvæðið skiptist upp í 52 lóðir og gilda 
sér skilmálar fyrir hverja lóð. Gert er ráð fyrir heimild fyrir hreinlegan léttan 
iðnað og athafnastarfsemi á svæðinu. Skipulagssvæðinu mun verða skipt upp í 
framkvæmdaráfanga til að stuðla að hagkvæmni og heildstæðu yfirbragði 
byggðar. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir uppbyggingu á 15 lóðum, 11 í öðrum 
áfanga, 13 í þriðja og 12 í fjórða. Lóðir er á bilinu 1.575 m2 til 2.400 m2. 
Umsagnir og athugasemdir bárust á auglýsingatíma skipulagsins. Í takt við 
bókun skipulagsnefndar frá 23.11.2022 hefur verið unnin minjaskráning innan 
svæðisins og hafa minjar verið færðar inn á uppdrátt skipulagsins. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. 
Brugðist hefur verið við umsögnum sem bárust vegna málsins með 
fullnægjandi hætti innan gagnanna. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að 
deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að 
lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. 

Mál nr. 25. Norðurkot; Frístundabyggð, svæði 1-4; Breytt byggingarmagn; 
Deiliskipulagsbreyting - 2301079 
Lögð er fram umsókn frá Páli Gunnlaugssyni um breytingu á skilmálum 
deiliskipulags sem tekur til frístundasvæðis í landi Norðurkots. Í breytingunni 
felst að heimildir er varðar hámarksstærð aukahúss á lóð eru felldar út úr 
skilmálum deiliskipulagsins. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðkomandi breytingu á deiliskipulagi 
svæðisins og að málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar breytingar á deiliskipulagi. Sveitarstjórn 
vekur athygli umsækjanda á að áðurnefndar breytingar greiðast af 
umsækjanda. Sveitarstjórn leggur til að málið verði sérstaklega kynnt 
sumarhúsfélagi svæðisins sé það til staðar. 
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e) Fundargerð 97. fundar stjórnar byggðasamlags UTU, 19. desember 2022. 
Lögð fram til kynningar fundargerð 97. fundar stjórnar byggðasamlags UTU 
sem haldinn var 9. febrúar 2023. 
Sveitarstjórn vill nota tækifærið og þakka Jóhannesi Hreiðari Símonarsyni vel 
unnin störf og þann árangur sem náðst hefur með embættið, jafnframt óskar 
sveitarstjórn Jóhannesi velfarnaðar á nýjum vettvangi. 

f) Fundargerð 2. stjórnarfundar Arnardrangs hses., 5. janúar 2023. 
Fundargerð 2. fundar stjórnar Arnardrangs hses., sem haldinn var 5. janúar 
2023 lögð fram til kynningar. 

g) Fundargerð 3. stjórnarfundar Arnardrangs hses., 13. janúar 
Fundargerð 3. fundar stjórnar Arnardrangs hses., sem haldinn var 13. janúar 
2023 lögð fram til kynningar. 

h) Fundargerð 49. fundar stjórnar Bergrisans bs., 5. janúar 2023. 
Fundargerð 49. fundar stjórnar Bergrisans bs., sem haldinn var 5. janúar 2023 
lögð fram til kynningar. 

i) Fundargerð 50. fundar stjórnar Bergrisans bs., 13. janúar 
Fundargerð 50. fundar stjórnar Bergrisans bs., sem haldinn var 13. janúar 2023 
lögð fram til kynningar. 

j) Fundargerð 3. fundar vinnuhóps um atvinnumálastefnu Uppsveitanna,  
24. janúar 2023. 
Fundargerð 3. fundar vinnuhóps um atvinnumálastefnu Uppsveitanna sem 
haldinn var 24. janúar 2023 lögð fram til kynningar. 

k) Fundargerð 918. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga,           
27. janúar 2023. 
Fundargerð 918. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldinn 
var 27. janúar 2023 lögð fram til kynningar. 

2. Beiðni um námsvist utan lögheimilissveitarfélags. 
Fyrir liggur beiðni frá Jóhönnu Ester Adamsdóttur um námsvist fyrir barn 
hennar utan lögheimilissveitarfélags við Sunnulækjarskóla í Sveitarfélaginu 
Árborg veturinn 2022 að útskrift viðkomandi barns úr grunnskóla. 
Sveitarstjórn hafnar erindinu samhljóða. 

3. Minnisblað um úrgangsmál. 
Fyrir liggur minnisblað frá Steinari Sigurjónssyni, umsjónarmanni 
umhverfismála þar sem farið er nokkuð ítarlega yfir úrgangsmál í 
sveitarfélaginu árið 2022. Í minnisblaðinu er komið inn á að mesta vinnan var í 
tengslum við undirbúning vegna lagasetningar um innleiðingu 
hringrásarhagkerfisins sem tók gildi 1. janúar 2023. 
Sveitarstjórn þakkar Steinari Sigurjónssyni umsjónarmanni umhverfismála fyrir 
greinagóðar upplýsingar. 
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4. Deiliskipulag fyrir Vesturbyggð. 
Fyrir liggur tillaga að deiliskipulag fyrir vesturhluta íbúðabyggðar á Borg. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela VERKÍS að senda deiliskipulagið til 
Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita til meðferðar og umfjöllunar. 
Jafnframt samþykkir sveitarstjórn samhljóða að samhliða verði unnin óveruleg 
breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins annarsvegar vegna tilfærslu á 
iðnaðarsvæði I14 vegna hreinsistöðvar og hins vegar vegna skilmálabreytinga 
á íbúðarsvæðinu. 

5. Afrit af bréfi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem kynnt er breytt 
fasteignamat sumarbústaðar við Hólmasund 23. 
Fyrir liggur afrit af bréfi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til eigenda 
Hólmasunds 23, dagsett 26. janúar 2023 þar sem kynnt er breytt fasteignamat 
eignarinnar. Bréfið lagt fram til kynningar. 

6. Kjarasamningsumboð. 
Fyrir liggja drög að samkomulagi milli sveitarfélagsins og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um fullnaðarumboð til kjarasamningsgerðar við þau stéttarfélög 
sem tilgreind eru í samkomulaginu. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samkomulag og felur 
sveitarstjóra að undirrita það fyrir hönd sveitarfélagsins. 

7. Ósk um umsögn frá Innviðaráðuneytinu, varðandi beiðni um undanþágu 
frá skipulagsreglugerð. 
Fyrir liggur erindi frá Innviðaráðuneytinu dagsett 20. desember þar sem óskað 
er eftir umsögn sveitarfélagsins um erindi frá Heimi Þóri Gíslasyni og Hrefnu 
Hjördísi Guðnadóttur þar sem farið er þess á leit að ráðherra veiti undanþágu 
sbr. 12. mgr. 45. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Á 533. fundi sveitarstjórnar þann 5. október 2022 var tekin fyrir umsókn Heimis 
Þ. Gíslasonar og Hrefnu H. Guðnadóttur, móttekin 05.09.2022, um 
byggingarheimild til að byggja 16,1 m2 viðbyggingu við sumarbústað (mhl 01) 
og 30,7 m2 garðskála (mhl 03) á sumarbústaðalóðinni Farbraut 15 L169478 í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. Heildarstærð á sumarbústað eftir stækkun 
verður 38,8 m2. Sveitarstjórn synjaði umsókninni um byggingarleyfi og var 
umsækjanda bent á að óska eftir undaþágu frá ákvæðum skipulagslaga- og 
reglugerðar til innviðaráðuneytis á grundvelli 12. mgr. 45. gr. skipulagslaga. 
Fyrir liggur að byggingarnar sem um ræðir hafa þegar verið byggðar og var því 
um umsókn um byggingarleyfi vegna óleyfisframkvæmdar að ræða. 
Samkvæmt afstöðumynd sem lögð var fram við umsóknina eru byggingar 
staðsettar þétt upp að lóðarmörkum aðliggjandi lóða og samræmast því ekki 
skilmálum skipulagsreglugerðar 5.3.2.12 er varðar frístundasvæði og 
takmarkanir vegna fjarlægðar byggingarreita frá lóðarmörkum. Eigendur 
Farbrautar 15 hafa í kjölfarið leitað til innviðaráðuneytisins og óskað eftir 
undanþágu. 
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps fordæmir óleyfisframkvæmdir og 
mælist til þess að við afgreiðslu skipulagsmála sé farið að skilmálum 
skipulagsreglugerðar til að jafnræðis sé gætt í skipulagsmálum. Í skilmálum  
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skipulagsreglugerðar 5.3.2.12 segir að ekki skal byggja nær lóðamörkum en 10 
m og má af því ætla að eigendur tveggja aðliggjandi lóða geri ráð fyrir lágmark 
20 metrum á milli bygginga. Þ.e. 10 metrum á lóð a frá lóðarmörkum og 10 
metrum á lóð b frá lóðarmörkum. Í þessu tiltekna máli liggur fyrir undirritað 
samþykki allra aðliggjandi lóðarhafa um staðsetningu húsanna á Farbraut 15. 
Aðliggjandi lóðarhafa hafa því gefið samþykki sitt fyrir því að húsin á Farbraut 
15 séu minna en 10 metra frá lóðarmörkum þeirra og má af því skilja að 
viðkomandi lóðarhafar séu að hafna þeim rétti sínum að nágrannar byggi að 
lágmarki 10 metra frá lóðarmörkum. Á Farbraut 15 er um óleyfisframkvæmdir 
að ræða sem fara gegn skipulagreglugerð 90/2013 en hafa hlotið samþykki 
nærliggjandi lóðarhafa. Af því gefnu gerir sveitarstjórn athugasemd við 
óleyfisframkvæmdirnar en gerir ekki athugasemd við að undanþágan vegna 
nálægðar við lóðarmörk verði veitt. 

8. Bréf frá Óttari Guðjónssyni, f.h. Lánasjóðs sveitarfélaga, vegna 
stjórnarkjörs. 
Fyrir liggur bréf frá Óttari Guðjónssyni fyrir hönd kjörnefndar Lánasjóðs 
sveitarfélaga, dagsett 10. febrúar 2023, þar sem auglýst er eftir framboðum í 
stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. Bréfið lagt fram til kynningar. 

9. Minnisblað Sambands íslenskra sveitarfélaga um ágang búfjár. 
Fyrir liggur minnisblað frá Karli Björnssyni framkvæmdastjóra Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, dagsett 3. febrúar 2023, um ágang búfjár. Minnisblaðið 
er ritað vegna álits Umboðsmanns Alþingis 11. október 2022 (11167/2021) og 
úrskurðar Dómsmálaráðuneytisins 11. janúar 2023 (DMR21080053). Markmið 
minnisblaðsins er að varpa ljósi á réttarstöðu sveitarfélaga þegar beiðnir um 
smölun berast sveitarfélögum vegna ágangs búfjár milli landareigna og 
jafnframt frá afrétti. Minnisblaðið er lagt fram til kynningar. 

10. Rökstuðningur fyrir fasteignamati á Finnheiðarvegi 15 frá Húsnæðis-  
og mannvirkjastofnun. 
Á 533. fundi sveitarstjórnar í október 2022 var lagður fram til kynningar 
úrskurður yfirfasteignamatsnefndar frá 22. september 2022 í máli nr. 4/2022 
vegna kæru Grímsnes- og Grafningshrepps á úrskurði Þjóðskrár Íslands 
varðandi lækkun á fasteignamati fasteignarinnar að Finnheiðarvegi 15, 
Grímsnes- og Grafningshreppi, fnr. 220-8084 fyrir árið 2022. Með úrskurði 
yfirfasteignamatsnefndar er úrskurður Þjóðskrár Íslands, dags. 16. febrúar 
2022, varðandi fasteignamat Finnheiðarvegar 15, Grímsnes- og 
Grafningshreppi, fnr. 220-8084, fyrir árið 2022, felldur úr gildi. 
Á 538. fundi sveitarstjórnar þann 19. desember 2022 var lagt fram til kynningar 
bréf frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun dagsett 1. desember 2022 þar sem 
kynntur var úrskurður þess efnis að fasteignamat Finnheiðarvegar 15 í 
Grímsnes- og Grafningshreppi skuli standa óbreytt fyrir 2023. Að því tilefni 
óskaði sveitarstjórn eftir rökstuðningi Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fyrir 
óbreyttu fasteignamati. Rökstuðningurinn er lagður fram og sveitarstjóra falið 
að vinna málið áfram og fá álit hjá lögmanni sveitarfélagsins, Óskari 
Sigurðssyni hrl. 
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11. Matvælaráðuneytið kynnir til samráðs mál nr. 30/2023, „Drög að 
þingsályktunartillögu um landbúnaðarstefnu“. 
Lagt fram til kynningar. 

12. Önnur mál 
a) Úrskurðarnefnd Umhverfis- og auðlindamála, tilkynning um kæru mál  
nr. 17/2023. 
Fyrir liggur tilkynning um stjórnvaldskæru nr. 17/2023 frá Úrskurðarnefnd 
Umhverfis- og auðlindarmála þar sem kærð er ákvörðun sveitarstjórnar að 
leggja hverfismat á Stóra-Grámel í landinu Hagavík C, aðalskipulag Grímsnes- 
og Grafningshrepps 2020-2023, sem var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda               
29. desember 2022, nr. 1571/2022. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra ásamt lögmanni 
sveitarfélagsins, Óskari Sigurðssyni hrl., að gæta hagsmuna sveitarfélagsins. 
 
b) Bréf frá Lárusi Helgasyni, beiðni um lækkun fasteignagjalda. 
Fyrir liggur bréf frá Lárusi Helgasyni, dagsett 10. febrúar 2023 þar sem farið er 
fram á lækkun fasteignagjalda vegna hluta árs 2022 fyrir fasteignina Illagil 21. 
Sveitarstjórn hafnar erindinu samhljóða og felur sveitarstjóra ásamt lögmanni 
sveitarfélagsins, Óskari Sigurðssyni hrl., að svara erindinu. 
 
c) Fundargerð 51. fundar stjórnar Bergrisans bs., 31. janúar 2023. 
Fundargerð 51. fundar stjórnar Bergrisans bs., sem haldinn var 31. janúar 2023 
lögð fram til kynningar. 

 
Mál nr. 6 þarfnast umfjöllunar sveitarstjórnar. 
Vegna aukinna umsvifa í rekstri Bergrisans bs. leggur stjórn Bergrisans til að 
ráðinn verði inn starfsmaður í 75-100% starf, tímabundið í eitt ár. Aukin umsvif 
hafa orðið vegna ytri aðstæðna þar sem gerðar eru auknar kröfur um gæði og 
uppbyggingu í málefnum fatlaðs fólks og vegna innri þátta sem snúa að 
fjölgun þjónustusvæða og uppbyggingu er varðar gerð og innleiðingu 
heildstæðrar stefnu um faglegt starf og húsnæðisáætlun. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti að ráðið verði í stöðugildi 
sérfræðings. 

d) Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032. 
Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps var staðfest af núverandi 
sveitarstjórn í júní 2022 og tók gildi 29. desember 2022 eftir auglýsingu í                  
B-deild Stjórnartíðinda. Meðan á vinnu við aðalskipulagið stóð vann 
sveitarstjórn að ýmsum öðrum skipulagsmálum sem nú eru að klárast og 
liggur fyrir að fara þarf í aðalskipulagsbreytingar til að klára sum þeirra mála. 
Oddviti fór yfir tillögur að breytingum. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að Ása Valdís Árnadóttir oddviti og Björn 
Kristinn Pálmarsson vinni aðalskipulagsbreytingarnar áfram með EFLU og 
skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins. 

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl.: 10:50. 
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Opnunartími VöluÊog GrænuÊkönnunnar 
 

  
 

Janúar til apríl 2023 

Opið mánudaga til laugardaga frá 11 til 16 
 

Mötuneyti opið frá 11:30 til 13:30 

Verktakar og vinnufólk athugið! 
Mötuneytið á Sólheimum er opið öllum. 

Mömmumatur í bland við grænmetis og veganrétti 

Tilboð fyrir hópa 
Allar upplýsingar í síma 891-7782 

  
 

Saumakompan 

TEK AÐ MÉR MARGSKONAR EINFALDAN SAUMASKAP 

Elsa Jónsdóttir 

Sími 864-4642 

Styrktarreikningur  
sveitarinnar er:  
0586-26-456 

kt. 490487-1319  
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Á nýju starfsári 

Ný ÊstarfsárÊferÊvelÊafÊstaðÊhjáÊKvenfélagiÊGrímsneshrepps.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÞannÊ26.ÊjanúarÊstóðuÊsexÊkvenfélögÊíÊUppsveitumÊÁrnessýsluÊfyrirÊ
erindinuÊ„GrunnurÊaðÊgóðuÊbrey ngarskeiði“.Ê 

ErindiðÊvarÊopiðÊöllumÊ
konumÊogÊstyrktÊafÊ
verkefninuÊ
HeilsueflandiÊ
samfélagÊíÊGrímsnesÊ
ogÊGrafningshreppÊogÊ
Hrunamannahrepp.ÊÊÊÊÊÊÊ
ÞaðÊerÊskemmstÊfráÊ

þvíÊaðÊsegjaÊaðÊhúsfyllirÊvarÊíÊFélagsheimiliÊHrunamannaÊogÊkonurÊ
mjögÊánægðarÊmeðÊerindiÊHalldóruÊSkúladó ur.Ê 
25.ÊfebrúarÊvarÊhaldinnÊaðalfundurÊkvenfélagsinsÊíÊFélagsheimilinuÊ
Borg.ÊÞarÊfóruÊframÊhefðbundinÊaðalfundarstörfÊogÊýmisÊmálÊvoruÊ
rædd.ÊGamanÊerÊaðÊsegjaÊfráÊþvíÊaðÊkvenfélagskonurÊeruÊfarnarÊaðÊ
undirbúaÊársfundÊSambandsÊSunnlenskraÊkvennaÊsemÊverðurÊhaldinnÊíÊ
FélagsheimilinuÊBorgÊ29.Êapríl.ÊÊÞannÊfundÊsækjaÊáÊbilinuÊ80Ê-100ÊÊ
konurÊúrÊ25ÊkvenfélögumÊíÊÁrnesÊogÊRangárvallasýslum. 
 
FélagiðÊheldurÊáframÊaðÊvaxaÊogÊdafnaÊþvíÊ órarÊnýjarÊkonurÊgenguÊíÊ
félagiðÊáÊaðalfundi.ÊÉgÊhvetÊkonurÊ lÊþessÊaðÊskoðaÊdagataliðÊokkarÊ
hérÊíÊblaðinuÊogÊkannaÊhvortÊþærÊhafiÊtækifæriÊ lÊþessÊaðÊkíkjaÊáÊfundÊ
lÊokkarÊeðaÊtakaÊþá ÊíÊöðrumÊviðburðum. 

     

Með 
kvenfélagskveðju,  

Ragna Björnsdóttir 
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RitstjóriÊHvatarblaðsinsÊerÊLindaÊSverrisdóttir.ÊÊÊÊÊÊÊ 
Ábyrgðarmaður:ÊÞórleifÊHoffmannÊGunnarsdóttirÊ 
EfniÊíÊblaðiðÊþarfÊaðÊberastÊfyrirÊ28.ÊhversÊmánaðarÊáÊeftirfarandiÊ
netföng:Êlinda@gogg.isÊeðaÊgogg@gogg.is 


