
 

1043 

 

Fundargerð 259. fundar 

sveitarstjórnar Flóahrepps 
 

Fundarstaður:  Fundarsalur Þingborg  

Fundardagur:  þriðjudagur  8. mars 2022 

Fundartími:  9:00 – 12:30 

Fundarmenn:   Árni Eiríksson oddviti 

Hrafnkell Guðnason varaoddviti 
Margrét Jónsdóttir 

Rósa Matthíasdóttir  

Sigurður Ingi Sigurðsson 

Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri 
Hanna Borg frá Unicef undir lið nr. 1 

Karl Kristbjarnarson frá TRS undir lið nr. 9 

 
Árni Eiríksson oddviti setti fund, bauð fundargesti velkomna og leitaði athugasemda við fundarboð. 

Engar athugasemdir gerðar. Við dagskrána bætist beiðni um umsögn um  frumvarp til laga um 

tekjustofna sveitarfélaga, gjaldastofnar fasteignaskatts og drög að frumvarpi til laga um breytingu á 
sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011. Eydís Þ. Indriðadóttir ritaði fundargerð 

 

Dagskrá:  

1. Barnvæn samfélög – kynning 
Hanna Borg Jónsdóttir frá Unicef kynnti fyrir sveitarstjórn hvað felst í því að vera „barnvænt 

sveitarfélag. 

Sveitarstjórn Flóahrepps þakkar fyrir kynninguna og vísar frekari umræðu um verkefnið til 
vinnu við fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2023 - 2026. 

2. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 233, dags. 09.02.2022 

a) Aðalskipulag Flóahrepps 2017 – 2019; Íbúðasvæði; Arnarstaðakot-Skálmholt; 

Skilmálabreytingar; Aðalskipulagsbreyting – 2110027 

Lögð er fram tillaga að aðalskipulagsbreytingu á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. 
Breytingin snýr að skilmálum aðalskipulagsins er varðar íbúðarsvæði í sveitarfélaginu. 
Fyrirhugað er að breyta skilmálum á þann hátt að heimila ný íbúðarsvæði í dreifbýli vegna 
sýnds áhuga landeiganda og eftirspurnar eftir slíkum lóðum. Breytingin nær til þriggja nýrra 
íbúðarsvæða, Arnarstaðakots L166219 þar sem fyrirhugað er uppbygging búgarðabyggðar, í 
landi Skálmholts land L186111 þar sem núverandi frístundasvæði og landbúnaðarsvæði innan 
jarðarinnar verði skilgreint sem íbúðarsvæði og innan jaðarinnar Glóru á um 30 ha svæði. 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að samþykkja tillögu 
aðalskipulagsbreytingar til kynningar í samræmi við 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Lögð er fram tillaga að aðalskipulagsbreytingu á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. 
Breytingin snýr að skilmálum aðalskipulagsins er varðar íbúðarsvæði í sveitarfélaginu. 
Fyrirhugað er að breyta skilmálum á þann hátt að heimila ný íbúðarsvæði í dreifbýli 
vegna sýnds áhuga landeiganda og eftirspurnar eftir slíkum lóðum. Breytingin nær til 
þriggja nýrra íbúðarsvæða, Arnarstaðakots L166219 þar sem fyrirhugað er uppbygging 
búgarðabyggðar, í landi Skálmholts land L186111 þar sem núverandi frístundasvæði og 
landbúnaðarsvæði innan jarðarinnar verði skilgreint sem íbúðarsvæði og innan 
jarðarinnar Glóru á um 30 ha svæði. 

Hrafnkell Guðnason víkur af fundi við afgreiðslu málsins. 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir  tillögu aðalskipulagsbreytingar til kynningar í samræmi við 
30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn upplýsir að vinna við þarfagreiningu vegna 
framtíðaruppbyggingar í Flóaskóla stendur yfir og mun fara í hefðbundið skipulagsferli. Einnig er 
bent á að við árlega endurskoðun húsnæðisáætlunar fyrir sveitarfélagið er þörf fyrir húsnæði metin 
út frá spám um íbúafjölda og þannig brugðist við væntanlegri  íbúaþróun. Stöðugt er unnið að 
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uppbyggingu veitna í takt við uppbyggingu innan sveitarfélagsins. Sveitarstjórn fellur frá því að  
tilgreina stærðarmörk lóða.  

Samþykkt með 4 atkvæðum. 
b) Arnarstaðakot; Búgarðabygg; Deiliskipulag – 2201058 

Lögð er fram umsókn frá Gunnari Karli Ársælssyni er varðar nýtt deiliskipulag íbúðarbyggðar í 
landi Arnarstaðarkots. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 23 íbúðarhúsalóðum að stærðinni frá 
6.124 fm til 11.920 fm. Á þeim er heimilt að byggja íbúðarhús með geymslu/bílageymslu og 
eitt útihús, sem (sbr.aðalskipulag) getur haft mismunandi hlutverk s.s. fyrir búfé, gróður, 
heilsutengda þjónustu og ferðaþjónustu. Allt dýrahald er leyfilegt innan skipulagsins en skal 
vera afgirt innan lóðar/spildu eða í taumi utan lóðar/spildu. Deiliskipulagið er í takt við tillögu 
aðalskipulagsbreytingar sem er í vinnslu og tekur til skilgreiningu nýrra íbúðarsvæða innan 
aðalskipulags Flóahrepps. 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að samþykkja 
deiliskipulagstillögu til kynningar og umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
með fyrirvara um lagfærð gögn. Málið verði sérstaklega kynnt eigendum aðliggjandi jarða. 

Lögð er fram umsókn frá Gunnari Karli Ársælssyni er varðar nýtt deiliskipulag 
íbúðarbyggðar í landi Arnarstaðarkots. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 23 
íbúðarhúsalóðum að stærðinni frá 6.124 fm til 11.920 fm. Á þeim er heimilt að byggja 
íbúðarhús með geymslu/bílageymslu og eitt útihús, sem (sbr.aðalskipulag) getur haft 
mismunandi hlutverk s.s. fyrir búfé, gróður, heilsutengda þjónustu og ferðaþjónustu. Allt 
dýrahald er leyfilegt innan skipulagsins en skal vera afgirt innan lóðar/spildu eða í taumi 
utan lóðar/spildu. Deiliskipulagið er í takt við tillögu aðalskipulagsbreytingar sem er í 
vinnslu og tekur til skilgreiningu nýrra íbúðarsvæða innan aðalskipulags Flóahrepps. 

Sveitarstjórn Flóahrepps að samþykkir fyrirliggjandi  deiliskipulagstillögu til kynningar og 
umsagna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um lagfærð gögn. Málið 
verði sérstaklega kynnt eigendum aðliggjandi jarða. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 
c) Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 22-158 – 2201004F 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 2. febrúar 2022 

3. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 234 dags. 25.02.2022 

a) Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 22-159 – 2202002F 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 16. febrúar 2022. 

4. Erindi frá Innviðaráðuneytinu – Undanþága vegna fjarlægðar frá vegi Hurðarbaksveg – 

Orustudalur 

Lagt fram erindi frá Innviðaráðuneytinu þar sem óskað er eftir umsögn sveitarstjórnar um 

undanþágubeiðni eiganda jarðarinnar Orustudals, á grundvelli 12. mgr. 45. gr. skipulagslaga 

vegna fjarlægðar frá vegi. 
Sveitarstjórn Flóahrepps mælir með því að ráðherra veiti umbeðna undanþágu frá 

takmörkunum skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 lið d gr. 5.3.2.5 vegna fjarlægðar frá vegi. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 

5. Erindi frá Bæjarráði Voga – áskorun til allra sveitarfélaga á Íslandi varðandi 

Suðurnesjalínu 2 

Lagt fram erindi til allra sveitarfélaga á Íslandi frá  bæjarráði Voga þar sem sveitarfélög eru 
hvött til þess að veita umsögn og taka afstöðu til frumvarps til laga um að veita Landsneti 

framkvæmdaleyfi til lagningar Suðurnesjalínu 2 í lofti í sveitarfélaginu Vogum. Bent er á í 

bókun bæjarráðsins að með frumvarpi þessu er gengið gegn grundvallaratriði stjórnskipunar 

um að skipulagsvaldið sé hjá sveitarfélögunum. Verði þetta frumvarp að lögum mun það verða 
fordæmisgefandi og ógna sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga um ókomna tíð.  Skorað er á 

sveitarfélög og Samband íslenskra sveitarfélaga að standa vörð um lögvarið skipulagsvald 

sveitarfélaga.  
Sveitarstjórn Flóahrepps tekur undir bókun bæjarráðs Voga og hvetur önnur sveitarfélög til 

þess að standa vörð um  vald og ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga í skipulagsmálum 

sem og öðrum málum. Sveitarstjóra falið að senda bókun sveitarstjórnar í samráðsgátt. 
Samþykkt með 5 atkvæðum. 
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6. Framkvæmdir á lóð Flóaskóla – sumarið 2022 

Undirbúningur fyrir uppbyggingu á skólalóð Flóaskóla  á viðbótar kennslu, stjórnunarrými og 
íþróttahúsi mun hefjast í sumar. Fyrir liggur að rífa elsta hluta Flóaskóla, sem ekki hefur verið 

í notkun undanfarin 2 ár vegna mygluskemmda. Lögð er áhersla á að það náist á þeim tíma 

sem skólinn er í sumarleyfi. Einnig liggur fyrir að núverandi staðsetning á körfuboltavelli 
gengur ekki. Sveitarstjóra og umsjónarmanni fasteigna er falið að leita tilboða í niðurrif og 

förgun á húsi gamla Villingaholtsskóla og í framkvæmdir á skólalóð. 

Samþykkt með 5 atkvæðum.  

7. Skólaakstur 2022 – 2023 – samningar  
Sigurður Ingi Sigurðsson vék af fundi við afgreiðslu málsins.  

Samningar um skólaakstur renna út í lok skólaársins. Gerð er tillaga um að sveitarstjóri og 

oddviti fundi með skólabílstjórum til þess að kanna áhuga þeirra á framlengingu samninga  til 
eins árs þar sem útséð er að núverandi bílakostur rúmar áætlaðan nemendafjölda skólaársins 

2022 – 2023. Jafnframt verði leitað leiða til þess að breyta fyrirkomulagi með það að 

markmiðið að stytta tíma barna í skólabílunum eins og kostur er. Foreldrar eru hvattir til þess í 
ljósi heilsueflingar að láta börn ganga heimreiðar þegar aðstæður leyfa. 

Samþykkt með 4 atkvæðum.  

8. Vinnuskóli Flóahrepps 2022 – mönnun og fyrirkomulag 

Gerð er tillaga um að vinnuskóli Flóahrepps verði starfræktur með svipuðu sniði og verið 
hefur í 7 vikur en hver og einn fái starf í 6 vikur í samráði við flokksstjóra. Í 8. – 10 bekk eru 

nú 38 nemendur sem reikna má með að sækist eftir vinnu í vinnuskólanum. Boðið verður upp 

á vinnu fyrir 7. bekkinga í tvær vikur í samráði við flokkstjóra. Gert er ráð fyrir að auglýsa 
eftir 3 flokkstjórum. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 

9. TRS – kynning á þjónustumöguleikum 

Karl Kristbjarnarson mætti til fundarins og kynnti möguleika á breytingum í þjónustu við 
Flóahrepp. Sveitarstjórn Flóahrepps þakkar kynninguna og felur sveitarstjóra að ganga frá 

nýju samningi á forsendum kynningar. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 

10. Úttekt á starfsemi Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings – greinargerð 

Farið yfir greinargerð úttektar á starsemi Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. 

Greinargerðin rædd ítarlega og niðurstöðu umræðna vísað til vinnufundar með stjórn og 
forstöðumanni skóla og velferðarþjónustu sem verður haldinn 11. mars næstkomandi. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 

11. Húsnæðisáætlun Flóahrepps – endurskoðun 2022 

Lögð fram endurskoðuð húsnæðisáætlun fyrir Flóahrepps fyrir árið 2022 
Samþykkt með 5 atkvæðum. 

12. Reglur um hvatagreiðslur Flóahrepps - endurskoðun  2022 

Lagðar fram til yfirferðar reglur um hvatagreiðslur fyrir börn og ungmenni í Flóahreppi. 
Tillaga er gerð um breytingu á reglunum þannig að einnig verði hægt að sækja um hvatastyrk 

vegna þátttöku í líkamsrækt í viðurkenndri líkamsræktarstöð þó svo að þar sé ekki  um að 

ræða skipulögð námskeið. 
Samþykkt með 5 atkvæðum og sveitarstjóra falið að uppfæra reglurnar samkvæmt þessari 

bókun og leggja fyrir næsta fund. Hvatastyrkur ársins 2022 getur að hámarki orðið 60.000 kr. 

fyrir vor og haustönn 2022. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 

13. Erindi frá Lionshreyfingunni – styrkbeiðni – rauða fjöðrin 

Lagt fram erindi frá Lionshreyfingunni og Blindrafélaginu, þar sem óskað er eftir 

framlagi/stuðningi til starfsemi Blindrafélagsins 
Sveitarstjórn Flóahrepps sér sér ekki fært að verða við erindinu. 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 

 

Margrét Jónsdóttir yfirgefur fundinn. 
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14. Frá Sýslumanninum á Suðurlandi – umsagnarbeiðni breyting rekstrarleyfis Country 

Dream Langholti 2. 
Lagt fram erindi  frá Sýslumanninum á Suðurlandi þar sem óskað er umsagnar sveitarstjórnar 

Flóahrepps vegna umsóknar um breytingu á rekstrarleyfi – Country Dream ehf. Langholti 2, 

með vísan til 4. mgr. 10 gr. laga nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og 
26. og 27. gr. reglugerðar nr. 1277/2016. Sótt er um fjölgun gesta úr 10 gestum í 30 gesti. 

Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemdir við veitingu  leyfisins með fyrirvara um 

athugasemdalausar umsagnir annarra umsagnaraðila.  

Samþykkt með 4 atkvæðum. 

15. Frá nefndarsviði Alþingis – til umsagnar: 

a) Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (veiðistjórn sandkola og 

hryggleysingja), 349. mál. 
Lagt fram til kynningar. 

b) Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á laga- og reglugerðarumhverfi sjókvíaeldi, 93. 

mál. 
Lagt fram til kynningar. 

c) Tillaga til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða, 332. mál. 

Lagt fram til kynningar. 

d) Tillaga til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, 51. mál. 
Lagt fram til kynningar. 

e) Frumvarp til laga um almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), 71. mál 

Lagt fram til kynningar. 
f) Stjórnarfrumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011. 

(íbúakosningar á vegum sveitarfélaga.) mál nr. 53/2022 

Lagt fram til kynningar. 

g) Frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts) 78. mál. 
Lagt fram til kynningar. 

16. Fundargerðir: 

a) Sveitarstjórnar Flóahrepps nr. 258, dags. 08.02.2022 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

b) Fræðslunefndar Flóahrepps nr. 133, dags. 15.02.2022 

Ekki eru gerðar athugasemdir við fyrstu drög að skóladagatölum Flóaskóla og 
Krakkaborgar fyrir skólaárið 2022 – 2023.  

Samþykkt með 4 atkvæðum.  

Sveitarstjórn þakkar ábendingar fræðslunefndar varðandi skólaakstur. Leitað verður leiða 

til þess að stytta setu barna í skólabílum sé þess nokkur kostur. 
Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. 

c) Stýrihóps um Heilsueflandi samfélag – nr. 4 dags. 15.02.2022 

Sveitarstjórn Flóahrepps fagnar umræðu vinnuhóps um heilsueflandi samfélag um stofnun 
á félagi eldri borgara í Flóahreppi. 

Samþykkt með 4 atkvæðum. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
d) Stjórnar seyruverkefnis nr. 1 dags. 01.02.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

e) NOS dags. 15.02.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
Sveitarstjórn Flóahrepps tekur undir álit nefndarinnar um að starfssvæði umdæmisráðs 

barnaverndar þurfi að ná a.m.k. yfir starfssvæði SASS. 

Samþykkt með 4 atkvæðum. 
f) Skóla- og velferðarnefndar Árnesþings nr. 53, dags. 01.03.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar ásamt endurskoðaðri gjaldskrá Fjárhagsaðstoðar, 

heimaþjónustu og fargjalda í akstursþjónustu. 

g) Lögreglustjóra með bæjar og sveitarstjórum dags. 15.02.2022 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

h) Lögreglustjóra með bæjar og sveitarstjórum dags. 22.02.2022 
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Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

i) Stjórnar Bergrisa bs. nr. 35, dags. 31.01.2022 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

j) Stjórnar Bergrisa bs. nr. 36,dags. 15.02.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
k) Stjórnar Bergrisa bs. nr. 37,dags. 01.03.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

l) Stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands nr. 309, dags. 28.02.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
m) Heilbrigðisnefndar Suðurlands nr. 216, dags. 25.02.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

n) Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga nr. 49, dags. 11.02.2022 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

o) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 907, dags. 25.02.2022 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
p) Minni sveitarfélaga á Íslandi dags. 06.10.2021 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

17. Efni til kynningar: 

a)   Ársskýrsla Ungmennafélagsins Þjótanda 2021 
b)   Kjördæmavika þingmanna Suðurkjördæmis 14. – 18 febrúar – áherslupunktar 

Sveitarstjórn Flóahrepps harmar það fyrirkomulag sem var á kjördæmaviku. Aðeins  

var boðið upp á tveggja tíma sameiginlegan fund þar sem sveitarfélögum voru 
úthlutaðar 5 mínútur fyrir áherslumál sín. Fundurinn var boðaður með stuttum 

fyrirvara og enginn tími gefinn til umræðu. Þetta getur ekki talist ásættanlegt 

fyrirkomulag á  samskiptum á milli stjórnsýslustiga. 

Bókun samþykkt með 4 atkvæðum. 
c)   Erindi frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga – almennt eftirlit 2022 

c)   Erindi frá barna- og menntamálaráðherra – Samræmd könnunarpróf og matsferill 

d)   Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga – minnisblað um hækkun lífeyrisskuldbindinga. 
             e)   Næsti fundur sveitarstjórnar verður haldinn 5. apríl 2022. 

14. Trúnaðarmál: 

Fært í trúnaðarmálabók. 
 

 

 
Árni Eiríksson  (sign)   Margrét Jónsdóttir (sign)   

Rósa Matthíasdóttir (sign)   Hrafnkell Guðnason (sign)   
Sigurður Ingi Sigurðsson (sign) Eydís Þ. Indriðadóttir (sign) 

 

 


