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59. fundur sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps, Végarði 6.4. 2021, kl. 13:30 

Mætt til fundar: Anna Jóna Árnmarsdóttir, Eiríkur J. Kjerúlf, Jóhann F. Þórhallsson, Gunnþórunn 

Ingólfsdóttir, Lárus Heiðarsson og Helgi Gíslason sveitarstjóri. Einnig mætti til fundar undir 1. Og 2. lið 

Sigurður Álfgeir Sigurðsson endurskoðandi sveitarfélagsins. 

 

Dagskrá:  

1. Ársreikningur Fljótsdalshrepps 2020 fyrri umræða. Sigurður Álfgeir Sigurðsson 

2. Fjárhagsáætlun og viðauki um þjónustuhús við Hengifoss. Sigurður Álfgeir Sigurðarson 

3. Kröfur Óbyggðanefnar 

4. Tilboð í lagfæringu á vefsíðu 

5. Þjónustusamningur við Gunnarsstofnun 

6. Samningur um raforkusölu 

7. Vegaslóðar í Fljótsdal. 

8. Fundargerðir: 

a. Stjórn sambands Íslenskra sveitarfélaga 895 fundargerð 

b. Stjórn sambands Íslenskra sveitarfélaga 896 fundargerð 

c. Stjórn samtaka orkusveitarfélaga 45. Fundargerð 

d. Aðalfundur Ársala  

e. Stjórnarfundur Ársala 37.  

f. Stjórnarfundur Ársala 38.  

g. Ferðamálanefnd Fljótsdalshrepps fundargerð dags. 24.3.2021 

h. Byggingarnefnd fundur dags. 26.3.2021 

i. 8.fundargerð Samfélagssjóðs Fljótsdals  

9. Ársalir ársreikningar 2020 

10. Erindi um vegi frá Steinunni H. Ingimarsdóttur 

11. Áskorun um endurálagningu stöðuleyfisgjalda 

12. Skýrsla sveitarstjóra 

13. Önnur mál: 
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1. Ársreikningur Fljótsdalshrepps 2020 fyrri umræða. 

Sigurður Álfgeir fór yfir drög að ársreikningi sveitarfélagsins. Samþykkt að vísa 

ársreikningum til annarrar umræðu. 

 

2. Fjárhagsáætlun og viðauki um þjónustuhús við Hengifoss. 

 

Fljótsdalshreppur viðauki við fjárhagsáætlun 2021, apríl 2021 

 

Viðauki 1: 

Til samræmis við 66. gr. Sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, eru lögð fram gögn um mat á 

áhrifum fjárfestingar á fjárhag sveitarfélagsins.  

Sveitarstjórn leggur til eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun 2021: 

Viðauki nr. 1, Deild 3211 Þjónustuhús við Hengifoss (Eignarsjóður): Fjárfesting umfram 

fjárhagsáætlun 56.000.000 króna. Viðaukanum verður mætt með lækkun á handbæru fé 

að fjárhæð 56.000.000 króna.  

Viðauki samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. 

 

3. Kröfur óbyggðanefndar. 

Sveitarstjórn gerir athugasemdir við að Óbyggðanefnd hefur ekki kynnt 

landeigendum/ábúendum eða sveitarfélaginu kröfur sem voru lagðar fram í janúar 

síðastliðnum. Einnig er gerð athugasemd við að kröfur eru rangar hvað hnitsetningu 

jarða varðar um landamerki. 

 

 

4. Tilboð í lagfæringu á vefsíðu. 

Samþykkt að taka tilboði frá Pes. 

 

5. Þjónustusamningur við Gunnarsstofnun 

Samningur samþykktur og oddvita falið að skrifa undir. Nýr samningur gildir til ársloka 

2023. 

 

6. Samningur um raforkusölu. 

Kynnt drög að samningi við Orkusöluna um 25% afslátt á raforkukaupum 

sveitarfélagsins. Sveitarstjóra falið að skoða hvað möguleika sveitarfélagið hefur í að ná 

sem hagstæðustum raforkukaupum. 

 

7. Vegaslóðar í Fljótsdal. 

Umræður fóru fram um hvaða vegslóða þyrfti að lagfæra í sveitarfélaginu á komandi 

árum. Sveitarstjóra falið að sækja um í styrkvegasjóð í samræmi við umræður á 

fundinum. 
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8. Fundargerðir: 

a. Stjórn sambands Íslenskra sveitarfélaga 895 fundargerð 

Kynnt. 

b. Stjórn sambands Íslenskra sveitarfélaga 896 fundargerð 

Kynnt. 

c. Stjórn samtaka orkusveitarfélaga 45. Fundargerð 

Kynnt. 

d. Aðalfundur Ársala 

Kynnt. 

e. Stjórnarfundur Ársala 37.  

Kynnt. 

f. Stjórnarfundur Ársala 38. 

Kynnt. 

g. Ferðamálanefnd Fljótsdalshrepps fundargerð dags. 24.3.2021 

Kynnt. Ferðamálanefnd vekur athygli á því að vinsælt er að stoppa við ystu 

brúna yfir Jökulsá því þaðan er einstakt útsýni inn dalinn með Snæfelli í baksýn. 

Þar er hins vegar takmörkuð aðstaða til að leggja bílum og geta þeir skapað 

hættu. Ferðamálanefnd beinir því til hreppsnefndar að ræða við Vegagerðina 

um hvort hægt sé að koma þar upp stæðum til að gera auðveldara að stoppa og 

um leið auka öryggi.  

Sveitarstjórn er sammála ferðamálanefndinni og erindi verður sent til 

Vegagerðarinnar. 

h. Byggingarnefnd fundur dags. 26.3.2021 

Kynnt. 

i. 8. fundargerð Samfélagssjóðs Fljótsdals 

Kynnt. 

 

9. Ársalir ársreikningar 2020 

Kynnt. 

 

10. Erindi um vegi frá Steinunni H. Ingimarsdóttur 

Steinun bendir á lélegt ástand malarvega í suður og norðurdal og er virkilega þörf á 

endurbótum. Sveitarstjórn tekur undir með henni og mun vinna að framgangi málsins. 

 

11. Áskorun um endurálagningu stöðuleyfisgjalda 

Kynnt. 

 

12. Skýrsla sveitarstjóra 

Sveitarstjóri fór yfir helstu mál. 

13. Önnur mál 
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Sveitarstjórn barst bréf frá Sylvíu Helgadóttir þar sem hún viðrar hugmyndir að 

„Umhverfisdögum í Fljótsdal, en Sylvía er nemi í viðburðastjórnun á Hólum og hefur 

einnig verið að rýna loftslagsstefnu sveitarfélagsins. 

 

Sveitarstjórn hefur borist þakkarbréf frá hollvinasamtökum heilbrigðsþjónustu á 

Fljótsdalshéraði fyrir fjárstyrk sveitarfélagsins til samtakana. 

 

Eiríkur nefndi brunavarnir í skógum, en mikilvægt er að skógareigendur séu meðvitaðir 

um hættuna sem skapast getur af skógareldum ef til þeirra kæmi. Þetta hefur verið tekið 

upp á fundum sem sveitarstjóri hefur setið á með Brunavörnum. 

 

 

 

Fundi slitið klukkan 18:23 

 

Lárus ritaði fundargerð í tölvu. 

 

 

 

 

____________________  ____________________ 

Jóhann F. Þórhallsson   Lárus Heiðarsson 

 

 

_____________________  ____________________ 

Anna Jóna Árnmarsdóttir  Gunnþórunn Ingólfsdóttir 

 

 

_____________________ 

Eiríkur J. Kjerúlf 


