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Fundargerð 268. fundar 

sveitarstjórnar Flóahrepps 
 

Fundarstaður:  Fundarsalur Þingborg  

Fundardagur:  þriðjudagur 4. október 2022 

Fundartími:  9:00 – 11:23 

Fundarmenn:   Árni Eiríksson oddviti 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 
Walter Fannar Kristjánsson 

Harpa Magnúsdóttir 

Elín Höskuldsdóttir 

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

Engar athugasemdir gerðar. Samþykkt að bæta við liðnum íbúðabyggð í Flóahreppi undir lið 3 og 

erindi vegna Arnardrangs hses. undir lið 9. Anna Dóra Jónsdóttir ritaði fundargerð. 
 

1. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 245, dags. 14.09.2022 

a. Saurbær L166371; Staðfesting á afmörkun lóðar – 2208074 

Lögð er fram umsókn um staðfestingu á afmörkun jarðarinnar Saurbær L166371 skv. hnitsettu 

mæliblaði sem hefur ekki legið fyrir áður. Jörðin er skráð með stærðina 0,0 en skv. 

hnitsetningu mælist hún 228,6 ha. 

 
Skipulagsnefnd UTU gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar skv. fyrirliggjandi 

umsókn. Skipulagsnefnd mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að erindið verði 

samþykkt. 
 

Fyrir liggur umsókn um staðfestingu á afmörkun jarðarinnar Saurbær L166371 skv. hnitsettu 

mæliblaði sem hefur ekki legið fyrir áður. Jörðin er skráð með stærðina 0,0 en skv. 

hnitsetningu mælist hún 228,6 ha. 
 

Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar skv. fyrirliggjandi 

umsókn.  
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

b. Vorsabæjarhjáleiga L165514; Vorsabæjarhjáleiga A; Stofnun lóðar og staðfesting á 

afmörkun jarðar – 2208075 

Lögð er fram umsókn um staðfestingu á afmörkun jarðarinnar Vorsabæjarhjáleiga L165514 

skv. hnitsettu mæliblaði sem hefur ekki legið fyrir áður. Jafnframt er óskað eftir að stofna 

1.826 fm lóð, Vorsabæjarhjáleiga A, út úr jörðinni  

Jörðin er skráð með stærðina 0,0 en skv. hnitsetningu mælist hún 82,8 ha að teknu tilliti til 
nýrrar lóðar. Einnig er óskað eftir því að lóðin Vorsabæjarhjáleiga lóð L198464 fái staðfangið 

Vorsabæjarhjáleiga B. 

 

Skipulagsnefnd UTU gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar skv. fyrirliggjandi 

umsókn. Nefndin gerir að sama skapi ekki athugasemdir við breytt staðfang lóðar L198464 

eða stofnun lóðarinnar Vorsabæjarhjáleigu A. Skipulagsnefnd mælist til þess við sveitarstjórn 
Flóahrepps að erindið verði samþykkt 

 

Fyrir liggur umsókn um staðfestingu á afmörkun jarðarinnar Vorsabæjarhjáleiga L165514 skv. 

hnitsettu mæliblaði sem hefur ekki legið fyrir áður. Jafnframt er óskað eftir að stofna 1.826 fm 
lóð, Vorsabæjarhjáleiga A, út úr jörðinni  

Jörðin er skráð með stærðina 0,0 en skv. hnitsetningu mælist hún 82,8 ha að teknu tilliti til 

nýrrar lóðar. Einnig er óskað eftir því að lóðin Vorsabæjarhjáleiga lóð L198464 fái staðfangið 
Vorsabæjarhjáleiga B. 
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Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar skv. fyrirliggjandi 

umsókn. Sveitarstjórn gerir að sama skapi ekki athugasemdir við breytt staðfang lóðar 
L198464 eða stofnun lóðarinnar Vorsabæjarhjáleigu A. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

c. Hólshús L165488; Brennuhóll; Stofnun lóðar og staðfesting á afmörkun jarðar – 

2208096 

Lögð er fram umsókn um staðfestingu á afmörkun jarðarinnar Hólshús L165488 skv. hnitsettu 

mæliblaði sem ekki hefur legið fyrir áður. Landið er skráð með stærðina 0,0 en mælist 106 ha 

skv. hnitsetningu. Jafnframt er óskað eftir því að stofna 13.640 fm lóð, Brennuhóll, út úr 
jörðinni. Gestahús (mhl 18) er staðsett innan nýju lóðarinnar. 

 

Skipulagsnefnd UTU gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar skv. fyrirliggjandi 
umsókn með fyrirvara um samþykki eigenda aðliggjandi landeigna. Nefndin gerir að sama 

skapi ekki athugasemdir við stofnun 13.640 fm lóðar úr jörð Hólshúsa sem mun bera 

staðfangið Brennuhóll. Skipulagsnefnd mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að erindið 
verði samþykkt. 

 

Fyrir liggur umsókn um staðfestingu á afmörkun jarðarinnar Hólshús L165488 skv. hnitsettu 

mæliblaði sem ekki hefur legið fyrir áður. Landið er skráð með stærðina 0,0 en mælist 106 ha 
skv. hnitsetningu. Jafnframt er óskað eftir því að stofna 13.640 fm lóð, Brennuhóll, út úr 

jörðinni. Gestahús (mhl 18) er staðsett innan nýju lóðarinnar. 

 
Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemd við afmörkun jarðarinnar skv. fyrirliggjandi 

umsókn með fyrirvara um samþykki eigenda aðliggjandi landeigna. Sveitarstjórn gerir að 

sama skapi ekki athugasemdir við stofnun 13.640 fm lóðar úr jörð Hólshúsa sem mun bera 

staðfangið Brennuhóll.  
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

d. Hnaus land 1 L213872: Hnaus 3; Stofnun lóðar – 2208058 

Lögð er fram umsókn f.h. landeiganda um stofnun lóðar. Óskað er eftir að stofna 11,7 ha 
landeign, Hnaus 3, úr landi Hnauss land 1 L213872. 

 

Skipulagsnefnd UTU gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi umsókn. 
Skipulagsnefnd mælist til að sveitarstjórn Flóahrepps samþykki erindið. Leitað verði 

umsagnar Vegagerðarinnar vegnar nýrra vegtengingar við Hnausveg. 

 

Fyrir liggur umsókn f.h. landeiganda um stofnun lóðar. Óskað er eftir að stofna 11,7 ha 
landeign, Hnaus 3, úr landi Hnauss land 1 L213872. 

 

Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. fyrirliggjandi 
umsókn. Leita þarf umsagnar Vegagerðarinnar vegna nýrra vegtengingar við Hnausveg.  

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

e. Skyggnir L197781; Breytt landnotkun; Aðal- og deiliskipulagsbreyting – 2208057 

Lögð er fram umsókn frá Helga Eyjólfssyni er varðar breytingu á aðalskipulagi og 

deiliskipulagi lóðarinnar Skyggnir L197781. Í breytingunni felst að auk landbúnaðarsvæðis 

verði skilgreint svæði fyrir verslun og þjónustu í landi Skyggnis sem rúmað gæti áform 

landeiganda um nýtingu jarðarinnar sem tiltekin er í meðfylgjandi umsókn. 
 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að ekki verði gerð 

athugasemd við að skilgreint verði verslunar- og þjónustusvæði í landi Skyggnis í takt við 
framlagða umsókn. Mælist nefndin til þess að unnin verði skipulagslýsing sem tekur til 

skilgreiningar á viðkomandi svæði og byggingaheimilda innan þess. Að mati nefndarinnar er 

æskilegt að skilgreindar heimildir svæðisins beri það með sér að horft verði til framtíðar er 

varðar uppbyggingu á svæðinu verði hún hugsanlega umfangsmeiri en tilgreint er í áður 
framlagðri deiliskipulagsbreytingu fyrir svæðið. 
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Fyrir liggur umsókn frá Helga Eyjólfssyni er varðar breytingu á aðalskipulagi og 

deiliskipulagi lóðarinnar Skyggnir L197781. Í breytingunni felst að auk landbúnaðarsvæðis 
verði skilgreint svæði fyrir verslun og þjónustu í landi Skyggnis sem rúmað gæti áform 

landeiganda um nýtingu jarðarinnar sem tiltekin er í meðfylgjandi umsókn. 

 
Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemd við að svæðið verði skilgreint sem verslunar- 

og þjónustusvæði í landi Skyggnis í takt við framlagða umsókn. Sveitarstjórn samþykkir að 

unnin verði skipulagslýsing sem tekur til skilgreiningar á viðkomandi svæði og 

byggingaheimilda innan þess. Æskilegt sé að skilgreindar heimildir svæðisins beri það með 
sér að horft verði til framtíðar er varðar uppbyggingu á svæðinu verði hún hugsanlega 

umfangsmeiri en tilgreint er í áður framlagðri deiliskipulagsbreytingu fyrir svæðið. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
f. Galdramýri L223808; Deiliskipulag – 2208076 

Lögð er fram umsókn frá Birni Bjarnasyni er varðar nýtt deiliskipulag fyrir land Galdramýrar 

L223808. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingarheimilda innan 
landsins þar sem m.a. er gert ráð fyrir heimild fyrir íbúðarhús, skemmu og gestahúsum. 

 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að deiliskipulagið verði 

samþykkt og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem 
allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags sveitarfélagsins. 

 

Fyrir liggur umsókn frá Birni Bjarnasyni er varðar nýtt deiliskipulag fyrir land Galdramýrar 
L223808. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingarheimilda innan 

landsins þar sem m.a. er gert ráð fyrir heimild fyrir íbúðarhús, skemmu og gestahúsum. 

 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan aðalskipulags 

sveitarfélagsins. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
g. Krókur L166363; 9 lóðir; Deiliskipulag – 2203010 

Lagt er fram að nýju deiliskipulag sem tekur til Króks L166363 eftir auglýsingu. 

Deiliskipulagið tekur til 3,9 ha landspildu úr landi Króks innan skilgreinds landbúnaðarlands. 
Gert er ráð fyrir að skipta spildunni í níu lóðir. Skipting landsins byggir á þinglýstri skiptingu 

þess á milli skráðra eigenda jarðarinnar. Af þessum níu lóðum eru byggingar á fjórum og gert 

ráð fyrir byggingum á tveim til viðbótar. Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi og aukahúsi á 

hverjum byggingarreit að byggingarreit 8 undanskildum en þar er skemma og er 
nýtingarhlutfall þess reitar fullnýtt nú þegar. Umsagnir bárust vegna málsins og eru þær lagðar 

fram við afgreiðslu málsins. 

 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að samþykkja framlagt 

deiliskipulag eftir auglýsingu. Nefndin telur að brugðist hafi verið við umsögnum sem bárust 

vegna málsins með fullnægjandi hætti innan gagnanna. Nefndin mælist til þess að 
deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð 

Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Vigfús vék af fundi við afgreiðslu málsins. 

 

Fyrir liggur að nýju deiliskipulag sem tekur til Króks L166363 eftir auglýsingu. 

Deiliskipulagið tekur til 3,9 ha landspildu úr landi Króks innan skilgreinds landbúnaðarlands. 

Gert er ráð fyrir að skipta spildunni í níu lóðir. Skipting landsins byggir á þinglýstri skiptingu 
þess á milli skráðra eigenda jarðarinnar. Af þessum níu lóðum eru byggingar á fjórum og gert 

ráð fyrir byggingum á tveim til viðbótar. Skipulagið gerir ráð fyrir íbúðarhúsi og aukahúsi á 

hverjum byggingarreit að byggingarreit 8 undanskildum en þar er skemma og er 

nýtingarhlutfall þess reitar fullnýtt nú þegar. Umsagnir bárust vegna málsins og eru þær lagðar 
fram við afgreiðslu málsins. 
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Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur 

að brugðist hafi verið við umsögnum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan 
gagnanna. Sveitarstjórn mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í 

B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010.  
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

h. Krækishólar; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting – 2209025 

Lögð er fram umsókn frá Pétri H Jónssyni er varðar breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps sem 

tekur til lands Krækishóla. Í breytingunni felst breyting á landnotkun úr frístundasvæði í 
íbúðarsvæði. 

 

Skipulagsnefnd UTU bendir á að nú stendur yfir breyting á aðalskipulagi sem tekur meðal 
annars til nærliggjandi svæðis F24 í landi Skálmholts þar sem gert er ráð fyrir skilgreiningu 

íbúðarsvæðis í stað frístunda- og landbúnaðarsvæðis. Auk þess hefur komið fram áhugi fyrir 

að landnotkun aðliggjandi frístundasvæðis að Merkurhrauni verði breytt í íbúðarsvæði sem 
sveitarstjórn Flóahrepps tók jákvætt í með bókun sinni frá 30.4.2021.  

Að mati skipulagsnefndar þarf sveitarfélagið að meta með heildrænum hætti þörf á 

skilgreiningu fleiri íbúðarsvæða innan sveitarfélagsins umfram þau verkefni sem fyrir eru í 

gangi og þau svæði sem nú þegar hafa verið skilgreind sem slík og hugsanlega áhrif þess á 
innviði sveitarfélagsins. Að mati nefndarinnar er jákvætt að taka undir samliggjandi stærri 

svæði í slíkum breytingum og gæti því viðkomandi breyting sem tekur til Krækishóla fallið 

ágætlega að fyrrgreindum breytingum sem eru í gangi eða sem lagðar hafa verið fram 
fyrirspurnir fyrir. Í landsskipulagsstefnu segir að við skipulagsgerð sveitarfélaga verði miðað 

að því að styðja og styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags með því að beina vexti að þeim 

kjörnum sem fyrir eru. Í dreifbýli tengist fjölgun íbúða fremur búrekstri eða annarri 

staðbundinni landnýtingu eða atvinnustarfsemi. Þar sem að í Flóahreppi er enginn eiginlegur 
byggðarkjarni eða þéttbýli telur nefndin að með því að beina vextinum að samliggjandi 

svæðum auk svæða sem eru í góðri tengingu við þjóðveg og í grennd við þjónustu sé farið að 

landskipulagsstefnu. Jafnframt kemur fram í landsskipulagsstefnu að skipulag landnotkunar 
styðji við búsetu og samfélag í dreifbýli með langtímasýn um ráðstöfun lands til nýtingar og 

verndar og samþættri stefnu um byggðaþróun í þéttbýli og dreifbýli. Að mati nefndarinnar 

hafa forsendur er varðar atvinnutækifæri og störf án staðsetningar breyst umtalsvert á síðustu 
árum, jafnvel á þeim stutta tíma sem landskipulagsstefna hefur verið í gildi. Möguleikar fólks 

á að starfa að heiman, stunda eigin ræktun á stærri lóðum en gengur og gerist í þéttbýlinu í 

góðum tengslum við náttúru og útivistarsvæði með möguleikum á takmörkuðu dýrahaldi eru 

töluverðir að mati skipulagsnefndar. Allt þetta miðar að sjálfbærni við skipulagningu nýrra 
íbúðarbyggða í dreifbýli Flóahrepps. Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn 

Flóahrepps að afgreiðslu málsins verði frestað. Breytingar á aðalskipulagi Flóahrepps vegna 

skilgreiningar á nýjum íbúðarsvæðum verði skoðuð saman og í heild sinn 
 

Fyrir liggur umsókn frá Pétri H Jónssyni er varðar breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps sem 

tekur til lands Krækishóla. Í breytingunni felst breyting á landnotkun úr frístundasvæði í 
íbúðarsvæði. 

 

Sveitarstjórn Flóahrepps þakkar skipulagsnefnd UTU fyrir greinargóða útlistun á stöðu mála 

varðandi íbúðabyggð, atvinnutækifæri og búsetukosti innan sveitarfélagsins. Sveitarstjórn 
telur að viðkomandi breyting sem tekur til Krækishóla falli ágætlega að þeim breytingum sem 

eru í gangi á samliggjandi svæði eða sem lagðar hafa verið fram fyrirspurnir fyrir líkt og 

breytingu á landnotkun í aðliggjandi frístundasvæði í Merkurhrauni sem sveitarstjórn tók 
jákvætt í með bókun sinni frá 30.4.2021. Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir að unnin verði 

lýsing að aðalskipulagsbreytingu fyrir svæðið. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum 

 
 

 



1105 

 

i. Krækishólar; Deiliskipulagsbreyting; Frístundasvæði í íbúðarsvæði – 2209023 

Lögð er fram umsókn frá Atla Lillendahl er varðar breytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis 
við Krækishóla. Í breytingunni felst að frístundasvæði breytist í íbúðarsvæði. Breytingin er í 

takt við sambærilega umsókn um breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps vegna Krækishóla 

 

Skipulagsnefnd mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að afgreiðslu málsins verði 

frestað. Málið verði afgreitt samhliða breytingu á aðalskipulagi vegna svæðisins þegar til 

þess kemur. 

 

Fyrir liggur umsókn frá Atla Lillendahl er varðar breytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis 

við Krækishóla. Í breytingunni felst að frístundasvæði breytist í íbúðarsvæði. Breytingin er í 

takt við sambærilega umsókn um breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps vegna Krækishóla. 
 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir að unnin verði lýsing að deiliskipulagsbreytingu fyrir  

svæðið og það auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi vegna svæðisins.  
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

 

2. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 246, dags. 27.09.2022 

a. Flóaskóli og Þjórsárver; Skólasvæði og félagsheimili; Deiliskipulag – 2204025 

Lögð er fram að nýju tillaga nýs deiliskipulags vegna Flóaskóla og Þjórsársvers eftir 

auglýsingu. Í deiliskipulaginu eru skilgreindar heimildir fyrir framtíðaruppbyggingu innan 

svæðisins. Umsagnir sem bárust vegna málsins eru lagðar fram við afgreiðslu þess. 
 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að samþykkja framlagt 

deiliskipulag eftir auglýsingu. Að mati nefndarinnar er ekki ástæða til að bregðast við 

ábendingum Vegagerðarinnar innan deiliskipulagsins að svo komnu máli. Nefndin mælist þó 
til þess að innan gagnanna verði gert ráð fyrir því að syðri tenging inn á svæðið verði 

víkjandi til framtíðar. Jafnframt mælist nefndin til þess að í lið 3.7 er varðar aðkomu og 

bílastæði verði gert ráð fyrir að til framtíðar verði hámarkshraði á svæðinu lækkaður auk 
þess sem ný úrlausn vegna tenginga inn á svæðið verði unnin í tengslum við aðrar 

vegaframkvæmdir í kringum skipulagssvæðið í samráði við Vegagerðina. Nefndin mælist til 

þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni 
yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Fyrir liggur að nýju tillaga nýs deiliskipulags vegna Flóaskóla og Þjórsársvers eftir 

auglýsingu. Í deiliskipulaginu eru skilgreindar heimildir fyrir framtíðaruppbyggingu innan 
svæðisins. Umsagnir sem bárust vegna málsins eru lagðar fram við afgreiðslu þess. 

 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Sveitarstjórn telur 
ekki ástæðu til að bregðast við ábendingum Vegagerðarinnar innan deiliskipulagsins að svo 

komnu máli en að innan gagnanna verði gert ráð fyrir því að syðri tenging inn á svæðið verði 

víkjandi til framtíðar ásamt því að í lið 3.7 varðandi aðkomu og bílastæði verði gert ráð fyrir 
að til framtíðar verði hámarkshraði á svæðinu lækkaður auk þess sem ný úrlausn vegna 

tenginga inn á svæðið verði unnin í tengslum við aðrar vegaframkvæmdir í kringum 

skipulagssvæðið í samráði við Vegagerðina. Sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagið taki 

gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð Skipulagsstofnunar 
í samræmi við 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

b. Vestur-Meðalholt L165513; Skilgr. íbúðarsvæðis; Aðalskipulag – 2209034 

Lögð er fram umsókn frá EFLU verkfræðistofu fh. Magnúsar Erlendssonar landeiganda er 

varðar beiðni um heimild til gerðar deiliskipulags í landi Vestra-Meðalholts L165513 í 

Flóahreppi og að gerð verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins og skilgreint íbúðasvæði. 

Samhliða er óskað eftir heimild til að leggja fram deiliskipulag fyrir allt svæðið. 
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Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn að ekki verði gerð athugasemd við gerð 

skipulagslýsingar sem tekur til breytinga á aðalskipulagi og nýju deiliskipulagi. Töluverð 
uppbygging hefur átt sér stað innan núverandi deiliskipulagssvæðis og að mati nefndarinnar 

er skynsamlegt að skipuleggja og beina frekari uppbyggingu að aðliggjandi svæði. Við gerð 

skipulagslýsingar mælist nefndin til þess að horft verði sérstaklega til þess hvort núverandi 
veitukerfi anni frekari uppbyggingu á svæðinu auk þess sem breytingin verði sérstaklega metin 

í samhengi við önnur ný íbúðarsvæði sem samþykkt hafa verið til auglýsingar og kynningar 

hjá sveitarfélaginu undanfarna mánuði. 

 
Fyrir liggur umsókn frá EFLU verkfræðistofu fh. Magnúsar Erlendssonar landeiganda er 

varðar beiðni um heimild til gerðar deiliskipulags í landi Vestur-Meðalholts L165513 í 

Flóahreppi og að gerð verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins og skilgreint íbúðasvæði. 
Samhliða er óskað eftir heimild til að leggja fram deiliskipulag fyrir allt svæðið. 

 

Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemd við gerð skipulagslýsingar sem tekur til 
breytinga á aðalskipulagi og nýju deiliskipulagi. Töluverð uppbygging hefur átt sér stað í 

Rimum sem er í nágrenni fyrirhugaðs deiliskipulagssvæðis. Sveitarstjórn tekur undir bókun 

skipulagsnefndar varðandi það að skynsamlegt sé að skipuleggja og beina frekari uppbyggingu 

að aðliggjandi svæði. Við gerð skipulagslýsingar mælist sveitarstjórn til þess að horft verði 
sérstaklega til þess hvort núverandi veitukerfi anni frekari uppbyggingu á svæðinu auk þess 

sem breytingin verði sérstaklega metin í samhengi við önnur ný íbúðarsvæði sem samþykkt 

hafa verið til auglýsingar og kynningar hjá sveitarfélaginu undanfarna mánuði. 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

c. Yrpuholt L166352; Óveruleg deiliskipulagsbreyting – 2209065 

Lögð er fram umsókn frá Yrpuholti ehf. er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. 

Breytingin tekur til breyttrar legu aðkomuvegar auk þess sem heimild er veitt fyrir lóð 
umhverfis íbúðarhús. Skipulagsmörk eru færð til suðurs vegna nýrrar lóðar. Auk þess breytist 

leiðbeinandi staðsetning bygginga á uppdrætti. Að öðru leyti gilda skilmálar gildandi 

deiliskipulags. 
 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að samþykkja viðkomandi 

breytingar á deiliskipulagi svæðisins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. Þar sem engir 

aðrir hagsmunaaðilar eru innan svæðisins en umsækjandi er ekki talin þörf á 

grenndarkynningu. 

 

Fyrir liggur umsókn frá Yrpuholti ehf. er varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi. 

Breytingin tekur til breyttrar legu aðkomuvegar auk þess sem heimild er veitt fyrir lóð 

umhverfis íbúðarhús. Skipulagsmörk eru færð til suðurs vegna nýrrar lóðar. Auk þess breytist 
leiðbeinandi staðsetning bygginga á uppdrætti. Að öðru leyti gilda skilmálar gildandi 

deiliskipulags. 

 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins og að 

málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar 

óverulega breytingu á deiliskipulagi. Þar sem engir aðrir hagsmunaaðilar eru innan svæðisins 

en umsækjandi telur sveitarstjórn að ekki sé talin þörf á grenndarkynningu. 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

d. Dalsmynni L166326; umsókn um byggingarleyfi; íbúðarhús með sambyggðum 

bílskúr – 2209031 

Fyrir liggur umsókn Þorgeirs Jónssonar fyrir hönd Telmu Halldórsdóttur og Ágústs 

Hjálmarssonar, móttekin 08.09.2022, um byggingarleyfi fyrir 250 m2 íbúðarhúsi með 

sambyggðum bílskúr á jörðinni Dalsmynni L166326 í Flóahreppi. 

 

Skipulagsnefnd UTU mælist til þess við sveitarstjórn Flóahrepps að málið fái málsmeðferð á 

grundvelli 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu 
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grenndarkynningar. Málið verði grenndarkynnt eigendum aðliggjandi landeigna, þ.e. 

Hurðarbaki, Hurðarbaki 1 og Hurðarbaki 2. Berist engar athugasemdir vegna 
grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa. 

 

Fyrir liggur umsókn Þorgeirs Jónssonar fyrir hönd Telmu Halldórsdóttur og Ágústs 
Hjálmarssonar, móttekin 08.09.2022, um byggingarleyfi fyrir 250 m2 íbúðarhúsi með 

sambyggðum bílskúr á jörðinni Dalsmynni L166326 í Flóahreppi. 

 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir að málið fái málsmeðferð á grundvelli 44. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar. Málið verði 

grenndarkynnt eigendum aðliggjandi landeigna, þ.e. Hurðarbaki, Hurðarbaki 1 og Hurðarbaki 

2. Berist engar athugasemdir vegna grenndarkynningar skal málinu vísað til afgreiðslu 
byggingarfulltrúa. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

e. Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 22-170 

3. Íbúðabyggð í Flóahreppi 

Í tengslum við ofangreinda liði í fundargerð um Krækishóla og Vestur-Meðalholt þá vill 

sveitarstjórn Flóahrepps bóka eftirfarandi: 

 
Á undanförnum mánuðum hefur málum sem tengjast aðalskipulags- og deiliskipulags-

breytingum í Flóahreppi farið ört fjölgandi. Yfirstandandi aðalskipulagsbreytingar innihalda 

deiliskipulög sem taka til ríflega 100 lóða til íbúðabygginga. Að auki liggur fyrir að um 60 
íbúðir gætu orðið við Þingborg miðað við nýtt deiliskipulag. Í Krækishólum má gera ráð fyrir 

um 13 íbúðalóðum og í Vestur-Meðalholtum um 15 íbúðalóðum. Formlegt samtal hefur verið í 

gangi á milli sveitarstjórnar og eigenda frístundahúsa í Merkurhrauni varðandi hugsanlega 

breytingu frá því að vera skilgreint sem frístundabyggð og yfir í íbúðabyggð, að uppfylltum 
nauðsynlegum skilyrðum, alls um 22 lóðir.  

 

Þessar breytingar fela því í sér alls um 218 nýjar íbúðalóðir í sveitarfélaginu. Til samanburðar 
eru í dag skráðar 275 íbúðir í Flóahreppi.  

 

Það er ljóst að sveitarstjórn Flóahrepps þarf að meta vel aðstæður í sveitarfélaginu áður en 
lengra er haldið í að samþykkja svæði undir frekari íbúðabyggð. Nauðsynlegt er að skoða 

innviði eins og vatnsveitu og möguleika á ljósleiðara ásamt því að skoða grunnþjónustu líkt og 

rekstur leikskóla og grunnskóla og aðra þjónustuþætti innan sveitarfélagsins. Að auki er 

mikilvægt að horft sé til gildandi aðalskipulags Flóahrepps 2017-2029 og hvort nauðsynlegt sé 
að taka til endurskoðunar kafla 2.3 áður en lengra er haldið. Í núgildandi aðalskipulagi er eitt 

af markmiðum um íbúðabyggð að vernda landbúnaðarland í flokki I og II og leitast við að 

halda í dreifbýlisyfirbragð.  
 

Ljóst er að samfélagslegar forsendur hafa breyst mikið á undanförnum árum og að þörf fyrir 

húsnæði er mikil á svæðinu. Rammasamningur íslenska ríkisins og sveitarfélaga vegna 
húsnæðismála tekur gildi um áramót en þar eru sveitarfélög hvött til að bregðast við 

húsnæðisskorti með markvissum aðgerðum til dæmis með því að auka lóðaframboð sem er 

lykilþáttur í að tryggja uppbyggingu íbúðabyggðar í takt við þörf.  

 
Sveitarstjórn Flóahrepps mun ekki taka fyrir eða gefa samþykki fyrir frekara skipulagi undir 

íbúðabyggð í sveitarfélaginu fyrr en staða innviða og grunnþjónustu hefur verið greind ítarlega 

ásamt stefnu aðalskipulags Flóahrepps. Stefnt er að því að þeirri yfirferð verði lokið í apríl 
2023. 

   Samþykkt með 5 atkvæðum.  

 

 
 

 



1108 

 

 

4. Samþykkt um stjórn sveitarfélagsins Flóahrepps – seinni umræða 

Fyrir liggja samþykktir um stjórn sveitarfélagsins Flóahrepps til seinni umræðu í sveitarstjórn. 

Ekki eru gerðar athugasemdir við fyrirliggjandi samþykktir. 

 
Sveitarstjórn Flóahrepps staðfestir samþykktir um stjórn sveitarfélagsins Flóahrepps og að þær 

verði sendar til Innviðaráðuneytis til samþykktar og staðfestingar. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

5. Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022 vegna breytinga á reglugerð nr. 1212/2015 

Fyrir liggur viðauki við fjárhagsáætlun Flóahrepps 2022 vegna breytinga á 20. gr. reglugerðar 

nr. 1212/2015 þar sem kveðið var á um að byggðasamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki 

og önnur félagaform sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélags, skuli færð inn í 
samantekin reikningsskil sveitarfélags miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélags þ.e. 

sveitarfélag skal færa hlutdeild þess í einstökum liðum rekstrar og efnahags, óháð stæð 

eignarhluta.  
KPMG hefur stillt upp tillögu að viðauka við fjárhagsáætlun Flóahrepps fyrir árið 2022. Í 

framlögðum viðauka er búið að færa inn hlutdeild eftirfarandi stofnana í áætlun Flóahrepps 

fyrir árið 2022: 

Bergrisinn bs. (2,71%) 
Brunavarnir Árnessýslu (3,82%) 

Héraðsnefnd Árnesinga bs. (3,48%) 

Byggðasafn Árnesinga (3,48%) 
Listasafn Árnesinga (3,48%) 

Héraðsskjalasafn Árnesinga (3,48%) 

Tónlistarskóli Árnesinga (3,48%) 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands bs. (2,31%) 
Umhverfis- og Tæknisvið uppsveita bs. (11,69%) 

Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings bs. (7,51%) 

 
Í fjárhagsáætlun Flóahrepps fyrir árið 2022 er hlutdeild í ofangreindum stofnunum færð í A 

hluta. 

 
Áætluð helstu áhrif: 

Rekstrarniðurstaða batnar um 0,7 m.kr. 

Aðrar tekjur hækka um 56,2 m.kr. 

Rekstrargjöld hækka um 52,0 m.kr. 
Afskriftir hækka um 2,2 m.kr. 

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur hækka um 1,3 m.kr. 

Fjárfesting eykst um 2,5 m.kr 
 

Ekki er hægt að meta áhrif á eignir og skuldir þar sem að í flestum áætlunum 

samstarfsverkefnanna vantar áætlaðan efnahag 2022. 
Með viðaukanum er lögð fram greinagerð með fyrirvara á viðaukanum, þar sem að 

fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna eru ekki á sama formi og áætlun sveitarfélagsins, þ.e. að 

það vantar áætlaðan efnahag og sjóðstreymi hjá flestum stofnunum. Í greinagerðinni er einnig 

settur fyrirvari um mögulega breytingu á hlutfalli og e.t.v. eiga fleiri samstarfsverkefni að vera 
í samantektinni. 

KPMG bendir á að í framhaldi sé rétt að benda forstöðumönnum þessara stofnanna á þessa 

breytingu á reglugerð og jafnframt fara fram á að næsta árs áætlun verði lögð fram með 
rekstrarreikningi, efnahag og sjóðstreymi þannig að betra sé að fella áætlun stofnunar í 

reikningsskil og áætlanir sveitarfélagsins. 

Lagt var fram yfirlit sem sýnir samantekin áhrif breytinga vegna viðaukans á rekstur, 

sjóðstreymi og fjárfestingaryfirlit. 
Jafnframt fylgir með sundurliðuð áhrif allra viðauka þar sem m.a. má sjá hvernig fjárhagur 

einstakra byggðasamlaga hefur áhrif á rekstur sveitarfélagsins. 
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Sveitarstjórn samþykkir þennan viðauka vegna byggðasamlaganna sbr. reglugerð nr. 230/2021 
og felur sveitarstjóra að tilkynna hann til viðkomandi aðila. 

  Samþykkt með 5 atkvæðum. 

 
6. Beiðni um umsögn vegna umsóknar um leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað 

Lögð fram beiðni um umsögn vegna umsóknar Ölvisholts ehf. um leyfi til sölu áfengis á 

framleiðslustað í Ölvisholti, Flóahreppi með vísan til 6. gr. a. áfengislaga nr. 74/1998, sbr. 

35/2022, og 5. gr. reglugerðar nr. 800/2022 um sölu áfengis á framleiðslustað.  
 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir fyrir sitt leiti umsóknina með fyrirvara um jákvæðar 

umsagnir frá bygginga- og skipulagsfulltrúum UTU, Brunavörnum Árnessýslu og 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands sem staðfesti að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:  

1. Starfsemi sé í samræmi við byggingarleyfi og skipulagsskilmála. 

2. Lokaúttekt hafi farið fram í húsnæðinu. 
3. Afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem 

reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um. 

4. Starfsemi sé í samræmi við ákvæði laga um  hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um 

matvæli og, þegar við á, mat heilbrigðisnefndar á grenndaráhrifum starfseminnar þ.m.t. 
hljóðvist.  

5. Kröfum um brunavarnir, miðað við þá starfsemi sem fyrirhuguð er, sé fullnægt samkvæmt 

mati slökkviliðs.   
Sveitarstjóra falið að kalla eftir nauðsynlegum gögnum og senda á sýslumann.  

 Samþykkt með 5 atkvæðum.  

7. Erindi frá formanni stjórnar Flóamannabókar – Kótelettukvöld 

Fyrir liggur erindi frá stjórn Flóamannabókar þar sem sótt er um að fá félagsheimilið Þingborg 
gjaldfrítt fyrir Kótelettukvöld laugardaginn 22. október.  

 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir að fella niður húsaleigu á félagsheimilinu Þingborg þetta 
kvöld og að styrkja á þann hátt verkefnið. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum.  

8. Vinnuhópur um uppbyggingu við Flóaskóla og skólalóð 

Sveitarstjórn samþykkti á fundi nr. 267 þann 6. september 2022 að stofnaður yrði vinnuhópur 

með það hlutverk að fullvinna þarfagreiningu húsnæðis og aðstöðu við Flóaskóla og skila 

tillögum að uppbyggingu, áfangaskiptingu og tímasettri framkvæmdaáætlun á grundvelli 

þarfagreiningar til sveitarstjórnar eigi síður en í mars 2023. Í kjölfarið verði farið í hönnunar-, 
útboðs- og uppbyggingarferli sem stýrt verði af bygginganefnd sem skipað verður í af 

sveitarstjórn.  

 

Eftirfarandi fulltrúar hafa verið skipaðir í vinnuhópinn: 

Árni Eiríksson, oddviti sveitarstjórnar 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 
Harpa Magnúsdóttir, fulltrúi T lista í sveitarstjórn 

Gunnlaug Hartmannsdóttir, skólastjóri Flóaskóla 

Brynjar Jón Stefánsson, umsjónarmaður fasteigna 

Sigríður Oddný Stefánsdóttir, fulltrúi starfsmanna Flóaskóla 
Ragnar Finnur Sigurðsson, fulltrúi foreldra í skólaráði 

Kári Þór Steindórsson og Kamilla Hafdís Ketel, fulltrúar nemenda 

Heimir Rafn Bjarkason, fulltrúi framkvæmda- og veitunefndar 
Bjarni Stefánsson, formaður fræðslunefndar 

Sigurður Ingi Sigurðsson, fulltrúi íþrótta- æskulýðs og menningarnefndar 

Örvar Rafn Hlíðdal, formaður stýrihóps um Heilsueflandi samfélag í Flóahreppi 

Fulltrúar í sveitarstjórn hafa seturétt á fundum vinnuhópsins 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
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9. Arnardrangur hses. – breytingar á samþykktum 

Boðað hefur verið til auka fundar stofnenda Arnardrangs hses. á Selfossi þann 7. október 

2022. Efni fundar eru tillögur um breytingar á samþykktum fyrir Arnardrang hses. sem unnar 

voru í samræmi við leiðbeiningar Innviðaráðuneytis.  
 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir fyrirliggjandi tillögur að breytingum á samþykktum fyrir 

Arnardrang hses. og er sveitarstjóra falið að sækja fundinn og undirrita fyrir hönd Flóahrepps 

þann 7. október 2022. 
  Samþykkt með 5 atkvæðum. 

10. Frá nefndarsviði Alþingis – til umsagnar: 

1. mál frá nefndarsviði Alþingis – fjárlagafrumvarp 2023 
Fulltrúum sveitarstjórnar falið að senda ábendingar um fjárlagafrumvarp 2023 á sveitarstjóra í 

síðasta lagi 6. október sem tekur þær saman og sendir áfram.   

  Samþykkt með 5 atkvæðum. 
11.  Fundargerðir: 

a) Sveitarstjórnar Flóahrepps nr. 267, dags. 06.09.2022 

Varðandi lið 6 fundargerð um stöðu húsvarðar í félagsheimilum óskar Hulda 

Kristjánsdóttir eftir því að leggja fram tölvupóst sem sendur var á sveitarstjórn og bókara 
sveitarfélagsins þann 14. september 2022. Í tölvupóstinum kemur fram að hún biðjist frá 

öllu sem snýr að yfirferð umsókna og í kjölfarið ráðningarferli vegna stöðu húsvarðar í 

Flóahreppi sem auglýst var þann 12. september 2022. Ástæðan er vanhæfi vegna tengds 
aðila sem sótti um stöðuna. Tölvupósturinn var lagður fram með fundargögnum. 

b) Íþrótta- æskulýðs- og menningarnefndar Flóahrepps nr. 1, dags. 06.09.2022 

Erindisbréf fyrir íþrótta- æskulýðs- og menningarnefnd Flóahrepps var lagt fram með 

fundargerð.  
Sveitarstjórn samþykkir erindisbréfið og tekur það gildi við birtingu fundargerðar 268. 

fundar sveitarstjórnar. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
c) Fræðslunefndar Flóahrepps nr. 136, dags. 12.09.2022  

Varðandi lið 2 þá mun fræðslunefnd fara betur yfir drög að erindisbréfi nefndarinnar og 

senda athugasemdir á sveitarstjóra. Erindisbréf verður svo lagt fyrir sveitarstjórn til 
samþykktar.  

d) Fræðslunefndar Flóahrepps nr. 137, dags. 20.09.2022 

Varðandi liði 7 og 15 í fundargerð þá vísar sveitarstjórn þeim málum til 

fjárhagsáætlunargerðar. Varðandi skólaakstur þá telur sveitarstjórn mikilvægt í ljósi 
umferðaröryggis og tíma skólabarna í bíl að opna Oddgeirshólaveg milli Oddgeirshóla og 

Langholts að nýju, sveitarstjóra falið að fylgja málinu eftir.  

  Samþykkt með 5 atkvæðum.  
e) Landbúnaðar- og atvinnumálanefndar Flóahrepps nr. 1, dags. 13.09.2022 

Varðandi lið 1 í fundargerðinni þá gerði nefndin nokkrar athugasemdir við drög að 

erindisbréfi. Sveitarstjóra falið að bregðast við athugasemdum og senda á nefndarformann 
að því loknu. Erindisbréf verður svo lagt fyrir sveitarstjórn til samþykktar.  

f) Umhverfis- og samgöngunefndar Flóahrepps nr. 1, dags. 14.09.2022 

Varðandi lið 5 í fundargerð þá tekur sveitarstjórn Flóahrepps undir bókun umhverfis- og 

samgöngunefndar varðandi efnistöku á Mýrdalssandi og þau neikvæðu áhrif sem 
hugsanlegar akstursleiðir í gegnum Flóahrepp myndu hafa. Varðandi lið 7 tekur 

sveitarstjórn undir með nefndinni mikilvægi þess að Vegagerðin móti áætlun um grunnnet 

hjólreiðastíga á Íslandi. 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

g) Samráðsfundar með Vegagerðinni vegna hringvegar um Ölfusá dags. 27.06.2022 

h) Samráðsfundar með Vegagerðinni vegna hringvegar um Ölfusá dags. 02.09.2022 

i) Stjórnar Fræðslunets Suðurlands nr. 153, dags. 23.08.2022 
j) Stjórnar Bergrisans bs. nr. 42, dags. 23.08.2022 

k) Stjórnar Bergrisans bs. nr. 43, dags. 06.09.2022 
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l) Stjórnar Bergrisans bs. nr. 44, dags. 14.09.2022 

m) Auka aðalfundar Bergrisans 30.06.2022 
Undir lið 9 í fundargerð: Arnardrangur hses. kosning í stjórn félagsins.  

Sveitarstjórn Flóahrepps staðfestir tillögu fundarins að stjórn Arnardrangs hses. verði 

skipuð sömu aðilum og taka sæti í stjórn Bergrisans bs. og að bæjarstjóri Árborgar verði 
stjórnar-formaður félagsins.  

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

n) Stjórnar byggðasamlagsins Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. dags. 31.08.2022 

o) Stjórnar byggðasamlagsins Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. dags. 21.09.2022 
Í fundargerðinni leggur stjórn NOS til við bæjar- og sveitarstjórnir aðildarfélaganna að á 

næsta fundi þeirra verði samþykkt að starfsemi byggðasamlagsins  „Skóla- og 

velferðarþjónusta Árnesþings bs.“ (SVÁ) verði hætt og byggðasamlaginu verði 
slitið.  Einnig er óskað eftir samþykki bæjar- og sveitarstjórna fyrir því að ráðinn verði 

verkefnastjóri til að annast slitin og kostnaður greiðist af SVÁ í sömu hlutföllum og annar 

rekstrarkostnaður byggðasamlagsins. Tillagan hefur verið kynnt fyrir fræðslunefnd.  
Umræða varð um málið. Á síðustu misserum hefur verið unnið að því að skoða framtíð 

byggðasamlagsins og var í tilefni af því m.a. gerð úttekt á starfseminni og lágu niðurstöður 

fyrir í lok síðasta árs. 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir tillögu stjórnar NOS um að starfsemi Skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesþings bs. verði hætt og byggðasamlaginu verði slitið. Jafnframt 

samþykkir sveitarstjórn að ráðinn verði verkefnastjóri til að annast slitin og að kostnaður 

vegna þessa greiðist í sömu hlutföllum og annar rekstrarkostnaður byggðasamlagsins. 
Í ljósi framangreinds samþykkir sveitarstjórn Flóahrepps að skoða samstarf 

sveitarfélaganna Bláskógabyggðar, Flóahrepps, Grímsnes- og Grafningshrepps, 

Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps á sviði skóla- og velferðarþjónustu. 

Löng hefð er fyrir samstarfi þessara sveitarfélaga í þessum málaflokkum. Er oddvita og 
sveitarstjóra falið að vinna að málinu.  

   Samþykkt með 5 atkvæðum. 

p) Svæðisskipulags Suðurhálendis dags. 31.08.2022 
q) Stjórnar SASS nr. 586, dags. 02.09.2022 

r) Stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands nr. 312, dags. 06.09.2022 

s) Stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands nr. 313, dags. 22.09.2022 
Undir lið 2 í fundargerð var tekið fyrir erindi frá sveitarstjóra Flóahrepps vegna kvartana 

frá íbúum um lyktarmengun frá starfsemi Orkugerðarinnar. Búið er að koma erindinu í 

farveg og unnið að úrlausn. Sveitarstjóri hefur sótt fund með stjórn Orkugerðarinnar og 

framkvæmdastjóra frá því að erindið var sent inn. Sveitarstjórn Flóahrepps leggur áherslu 
á að hráefni og búnaður í starfsemi Orkugerðarinnar uppfylli skilyrði og að allra leiða sé 

leitað til að halda lyktarmengun í lágmarki á svæðinu. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
t) Stjórnar Byggðasafns Árnesinga nr. 2, dags. 13.09.2022 

u) Stjórnar Brunavarna Árnessýslu nr. 2, dags. 13.09.2022 

v) Stjórnar Brunavarna Árnessýslu nr. 3, dags. 19.09.2022 
w) Almannavarnanefndar Árnessýslu nr. 1, dags. 16.09.2022 

x) Stjórnar Héraðsskjalasafns Árnesinga dags. 20.09.2022 

y) Heilbrigðisnefndar Suðurlands nr. 221, dags. 23.09.2022 

12. Efni til kynningar 

a) Umsögn byggingafulltrúa - Hamarskot (L207129); Umsögn um rekstrarleyfi; gisting 

b) Forsendur fjárhagsáætlana 2023-2026 

Framundan er vinna við fjárhagsáætlun. Lagt fram minnisblað frá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga um forsendur fjárhagsáætlunar sem sveitarstjórn mun hafa til hliðsjónar. 

Vinnufundur sveitarstjórnar vegna fjárhagsáætlunargerðar verður 18. október 2022. 

c) Ályktun frá stjórn Skógræktarfélags Íslands 

d) Áskorun frá Félagi atvinnurekenda, Húseigendafélagsi og Landssambandi eldri borgara  
e) Næsti fundur sveitarstjórnar verður þriðjudaginn 1. nóvember kl. 9:00 í Þingborg. 
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Árni Eiríksson  (sign)   Hulda Kristjánsdóttir  (sign) 
Walter Fannar Kristjánsson (sign)   Harpa Magnúsdóttir (sign) 
Elín Höskuldsdóttir  (sign)    


