
1 

 

15. sveitarstjórnarfundur Fljótsdalshrepps, Végarði 08.01 2019, kl. 13:30 

Mættir: Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Anna Jóna Árnmarsdóttir, Eiríkur J. Kjerúlf, Jóhann F. Þórhallsson 
og Lárus Heiðarsson. 

Oddviti setti fund og gengið var til dagskrár. 

Dagskrá 

1. Skýrsla oddvita 

2. Hengifoss 

Hönnun þjónustuhúss, minnisblað frá fundi starfshóps 18. 12 2018  

3. Gróðrarstöðin Barri ehf 

4. Samfélagsverkefni í Fljótsdal 

Samantekt frá vinnusmiðju 10.12 2018 

5. Mál 5 sveitarfélaga gegn Jöfnunarsjóði og íslenska ríkinu 

Samþykki Hæstaréttar um áfrýjunarleyfi dóma Landsréttar til Hæstaréttar Íslands. 

6. Kjarasamningsumboð til Sambands íslenskra sveitarfélaga 

7. Minnisvarði við Bessastaðaá, gestur Kristín Atladóttir 

8. Bréf  

Umhverfisstofnun dags. 14.12 2018 

9. Fjárbeiðnir 

a) SÁÁ 

b) SOS barnaþorp 

c) Félag ljóðaunnenda á Austurlandi  

10. Menntunarstyrkir 

a) Þórhallur Jóhannsson , Brekkugerði 

b) Helga Eyjólfsdóttir, Melum 

11. Umhverfisstyrkir 

Sveinn Ingimarsson , dags. 17.12 2018 

12. Fundargerðir 

a) Húsnefnd Végarðs 17.12 2018 

b) HAUST 13.12 2018 

c) Framhaldsaðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 14.12 2018 
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d) Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 14.12. 2018 

13. Önnur mál 

1. Þjóðskjalasafn Íslands hefur unnið og sent sveitarfélögum  skýrslu um starfsemi 

Héraðsskjalasafna.  Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að talið er að starfsemi 

héraðsskjalasafna sé víða áfátt og hvatt til þess að sveitarstjórnarstigið í samstarfi við 

ríkisvaldið skoðið málaflokkinn í heild sinni og leiti heildstæðra lausna. 

Í  forföllum  aðal-og varamanns Fljótsdalshrepps á aukaaðalfund Héraðsskjalasafnsins  14.12 

20018, fór Óðinn Gunnar Óðinsson með umboð Fljótsdalshrepps á fundinum. 

Skipulagsauglýsing vegna breytinga á aðalskipulagi birtist í vikunni og er athugasemdafrestur 

til 21. febrúar. 

Rekstur gistihúsa og tjaldsvæðis við Végarð var auglýstur í almennri auglýsingu skömmu fyrir 

jól. 5 umsóknir bárust og unnið er að úrvinnslu mála. 

2. Hengifoss 

Hönnun þjónustuhúss, minnisblað frá fundi starfshóps 18. 12 2018. 

Byggingin hefur verið stækkuð frá fyrri hugmyndum eða um rúma 55 m2.  Heildarflatarmál er 
nú 136,6 m2. Tækjarými og snyrtingar eru óbreyttar frá fyrri tillögu. Stækkunin er eingöngu 
bundin við þann hluta sem hýsir sölu-, veitinga- og sýningarrýmið. Innra fyrirkomulag 
afgreiðslusvæðisins er gerbreytt frá fyrri hugmynd svo og aðgengi að því.  

Sveitarstjórn vill gjarnan sjá betur afstöðu byggingarinnar með hliðsjón af  útsýni út um 
glervegg sem sýnist snúa upp að brekkurótum. 

3. Gróðrarstöðin Barri ehf 

Tvær fundargerðir kynntar, dags 4.12 og 5.12.2018. Stjórn félagsins hefur óskað eftir að 
félagið verði tekið til gjaldþrotaskipta. Samkvæmt ársreikningi 2017 var eign Fljótsdalshrepps 
5,2 %. 

4. Samfélagsverkefni í Fljótsdal 

Samantekt frá vinnusmiðju 10.12 2018. Kynnt. Umræða fór fram um það hvernig verkefnum 
og fundargerðum samfélagsnefndar verður fyrir komið til kynningar  á heimasíðu 
sveitarfélagsins. 

5. Mál 5 sveitarfélaga gegn Jöfnunarsjóði og íslenska ríkinu 

Bréf  til LEX lögmannsstofu dags 21.12 2018 :Samþykki Hæstaréttar um áfrýjunarleyfi dóma 
Landsréttar til Hæstaréttar Íslands. 

Kynnt. Hæstiréttur hefur samþykkt að taka málið til meðferðar , þar sem það geti haft 
verulegt almennt gildi. Hliðstæð álitaefni hafa ekki áður verið leyst í dómaframkvæmd 
Hæstaréttar. 

6. Kjarasamningsumboð til Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Sveitarstjórn samþykkir að samband Íslenskra sveitarfélaga fari áfram með umboðið fyrir 
Fljótsdalshrepp. 
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7. Minnisvarði við Bessastaðaá, gestur Kristín Atladóttir 

Kristín kom til fundar klukkan 15:00 

Kristín kynnti fyrir sveitarstjórn verkefni sem hún vinnur að um gerð minnisvarða um 
Halldóru Jónsdóttur frá Þórarinsstöðum í Seyðisfirði og aðrar konur sem dæmdar voru fyrir 
glæpi sem framdir voru gegn þeim. Fyrirhugað er að setja upp listaverk við Bessastaðaá  í 
landi Hamborgar , til minningar um konurnar . Aðrir hlutar verkefnis Kristínar  eru gerð og 
flutningur sálumessu og náðun eftir andlát. Kristín vinnur nú að fjármögnun verkefnisins. 
Sveitarstjórn er jákvæð gagnvart verkefninu . 

Kristínu þökkuð koman og  yfirgaf  hún fundinn  klukkan 15:46 

8. Bréf  

Umhverfisstofnun dags. 14.12 2018. 

Ósk um  tilnefningu fulltrúa frá Fljótsdalshreppi  í Vatnasvæðanefnd. Lárus Heiðarsson 
tilnefndur fulltrúi Fljótsdalshrepps. 

9. Fjárbeiðnir 

a) SÁÁ. Hafnað. 

b) SOS barnaþorp.Hafnað. 

c) Félag ljóðaunnenda á Austurlandi .Félagið vinnur að  útgáfu ljóða Guðnýjar Árnadóttur 
(Skáld Guðný). Guðný dvaldist m.a. á nokkrum bæjum í Fljótsdal og samdi þar ljóð sem 
m.a. verða birt í ljóðabókinni.  Samþykkt að styrkja verkefnið um 50.000 kr. 

10. Menntunarstyrkir 

Jóhann vék af fundi vegna vanhæfis 

a) Þórhallur Jóhannsson , Brekkugerði. Umsókn dags. í desember 2018. 

Samþykktur styrkur fyrir árið 2018 að fjárhæð 190.000 kr.. 

 Jóhann kom aftur til fundar 

b) Helga Eyjólfsdóttir, Melum. Umsókn dags. í desember 2018. 

Samþykktur  styrkur fyrir árið 2018 að fjárhæð 190.000 kr.. 

11. Umhverfisstyrkir 

Sveinn Ingimarsson , dags. umsóknar  17.12 2018 

Samþykktur hámarksstyrkur fyrir árið 2018. 

12. Fundargerðir 

a) Húsnefnd Végarðs 17.12 2018 . Kynnt. 

b) HAUST 13.12 2018. Kynnt. 

c) Framhaldsaðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 14.12 2018. Kynnt. 
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d) Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 14.12. 2018. Kynnt. 

13. Önnur mál 

a) Jóhann F. (fjallskilastjóri) sagði að frá 24. nóbember hafa smalast 60 kindur af 
frumkvæði fjallskilastjóra. Ennþá er eftir fé í Múla og e.t.v. á Kiðafelli. Ekki liggja fyrir 
upplýsingar um stöðuna á Suðurbyggð.  

Huga verður að breytingum á fjallskilum austan Jökulsár svo að ekki komi endurtekið 
til mikils kostnaðar fyrir sveitarfélagið  við eftirleitir.  Að fé gangi úti umhirðulaust 
langt fram á vetur eru einnig  óásættanlegir búskaparhættir , með hliðsjón af 
dýravelferð. 

b) Oddviti sagði frá fundi um stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands 9.1.2019 á 
Egilsstöðum klukkan 9:30. Gunnþórunn og Lárus mæta á fundinn. 

c) Eiríkur nefndi að ljósastaurar hjá honum og fleiri bæjum í sveitinni , væru ljóslausir 
eða lýstu ekki eðlilega.  Samþykkt að fá Rafey til að yfirfara  ljósastaura á bæjum. 

d) Eiríkur vakti máls á slælegu viðhaldi girðinga,  sem m.a. væri ástæða  vaxandi ágangs 
búfjár á vegssvæðum, sem  væri óæskilegt með tilliti til umferðaröryggis.  

Rætt var um að þarna ættu  hlut að máli Vegagerðin , Skógræktin,  
landeigendur/ábúendur,  Sauðfjárveikivarnir og sveitarfélög . Samþykkt að óska eftir 
fundi  með Vegagerðinni og Skógræktinni til að ræða  þessi mál . 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið klukkan 18:15 

Lárus ritaði fundargerð í tölvu 

 

Gunnþórunn Ingólfsdóttir (sign) 

Lárus Heiðarsson (sign) 

Anna Jóna Árnmarsdóttir (sign) 

Eiríkur J. Kjerúlf (sign) 

Jóhann F. Þórhallsson (sign) 

 

 

 

 


