Fundargerð
469. fundur Sveitarstjórnar Skaftárhrepps haldinn í fjarfundi á Zoom,
fimmtudaginn 20. janúar 2022, kl. 15:00.

Fundinn sátu:
Bjarki Guðnason, Jón Hrafn Karlsson, Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, Katrín Gunnarsdóttir
og Arndís Jóhanna Harðardóttir var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Jóna Björk
Jónsdóttir.
Fundargerð ritaði: Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri.
Fundargerð er tölvuskráð og er 6 bls. Fundurinn er einnig hljóðritaður og verður
hljóðritun geymd í tölvukerfi sveitarfélagsins. Fundinum verður einnig streymt á
Youtube;https://www.youtube.com/watch?v=zKTcTqLFu1I
Bjarki Guðnason oddviti býður fundarmenn og áheyrendur velkomna.
Sveitarstjóri greinir frá gangi mála frá síðasta sveitarstjórnarfundi:
17. desember 2. vinnustofa vegna Stafrænt Suðurland
21. desember fundur skipulags- og byggingarfulltrúa og sveitarstjóra með fulltrúum
Vegagerðarinnar vegna vetrarþjónustu
10. janúar stjórnarfundur Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu
10. janúar stjórnarfundur Bergrisans bs.
11. janúar stjórnsýsluskoðun vegna endurskoðunar ársins 2021
11. janúar stöðufundur vegna Stafrænt Suðurland
12. janúar stöðufundur lögreglustjórans á Suðurlandi með sveitar- og bæjarstjórum
vegna Covid-19
12. janúar fundur í svæðisráði vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
12. janúar kynning fyrir starfsmenn á jafnlaunastjórnunarkerfinu
14. janúar fundur sveitarstjóra og sviðsstjóra hjá UST vegna landvörslu í Fjaðrárgljúfri
14. janúar vinnustofa um skjalamál á vegum Stafræns Suðurlands
18. janúar stöðufundur lögreglustjórans á Suðurlandi með sveitar- og bæjarstjórum
vegna Covid-19
18. janúar stjórnarfundur Eldvilja ehf
20. janúar vinnuhópur um skjalamál á vegum Stafræns Suðurlands
Fundargerðir til samþykktar
1. 2201001F - Skipulagsnefnd - 171.fundur
1.1 1710004 - Virkjun í Hverfisfljóti
Niðurstaða Skipulagsnefnd - 171.fundur
Fulltrúar D-lista þeir, RÞG, JAJ og BVG leggja til við sveitarstjórn að
aðalskipulagsbreytingin með viðeigandi uppfærslum verði samþykkt og
fái málsmeðferð skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
Fulltrúar D-lista þeir, RÞG, JAJ og BVG leggja til við sveitarstjórn að
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deiliskipulagsillagan með viðeigandi uppfærslum verði samþykkt og fái
málsmeðferð skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Fulltrúar Z-lista KH og JBJ hafna afgreiðslum D-listans á
aðalskipulagsbreytingunni og deiliskipulagstillögunni og vísa í
ofangreinda afstöðu Z-listans og fyrri bókanir varðandi málið.
Sjá nánar um afgreiðsla í 171. fundargerð skipulagsnefndar.
BG, KG og JHK staðfesta afgreiðslu RÞG, JAJ og BVG. HGÁ og JBJ
hafna afgreiðslunni og bóka eftirfarandi;
Fulltrúar Z-listans, minnihluta í sveitarstjórn Skaftárhrepps, benda á
að í svörum í nafni Skaftárhrepps við athugasemdum við
skipulagsbreytingar vegna Hnútuvirkjunar skortir á efnisleg svör og
rök fyrir þeim fullyrðingum sem meirihluti sveitarstjórnar segir um
virkjunarframkvæmdirnar, sbr. erindi Skipulagsstofnunar þar um.
Í núgildandi aðalskipulagi Skaftárhrepps segir að virkjurnarsvæði
við Hnútu verði afmarkað sem iðnaðarsvæði með fyrirvara um
niðurstöðu rammaáætlunar, rannsókna og umhverfismats. Sá
fyrirvari stendur enn og er framkvæmdin því þvert á ákvæði
núgildandi aðalskipulags. Þá njóta náttúruminjar á svæðinu
sérstakrar verndar sbr. 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013 og
skal ekki raskað nema brýna nauðsyn beri til. Engin rök hafa komið
fram sem segja að það sé nauðsynlegt að fara í þessar
virkjunarframkvæmdir.
Afhendingaröryggi rafmagns í héraðinu hefur verið bætt til muna
undanfarin ár, m.a. með lagningu jarðstrengja sem leystu af hólmi
stopular loftlínur. Með endurnýjun tengivirkisins á Prestsbakka,
sem framundan er, mun öryggið aukast enn frekar. Þá verður ekki
fram hjá því horft að rafmagnsframleiðsla í Hnútuvirkjun verður
aldrei annað en óstöðug; farvegur Hverfisfljóts verður vatnslítill yfir
köldustu mánuði ársins sem þýðir að þá verður jafnvel að stöðva
framleiðslu vegna vatnsskorts og á sumrin þegar aurburður er
mikill er ráðgert að stöðva virkjunina í allt að tvo mánuði og hleypa
honum í gegnum aurskolunarmannvirki sem verði staðsett í
meginfarvegi fljótsins.
Fulltrúar Z-listans, minnihluti sveitarstjórnar, leggja ríka áherslu á
að öll svör meirihluta sveitarstjórnar sem lögð eru fram í nafni
sveitarstjórnar til málsins eru einungis afstaða meirihluta hennar.
Fulltrúar Z-listans fara fram á að úr því verði bætt þar sem koma
fram bókanir frá sveitarstjórn um þetta mál.
1.2 1901004 - Þétting byggðar á Kirkjubæjarklaustri
Niðurstaða Skipulagsnefnd - 171.fundur
Skipulagsnefnd bókar eftirfarandi:
Í ljósi framlagðra gagna sem fyrir fundi liggja, leggur skipulagsnefnd það
til við sveitarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt og afgreidd
þannig að
Skriðuvellir 15 verði einnar hæðar einbýlishúsalóð,
Skriðuvellir 17 verði tveggja hæða, 3 íbúða fjölbýlishúsalóð, kvöð um
risþak með mænisstefnu með fjalli
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Skriðuveliir 19 verði tveggja hæða, 2-3 íbúða fjölbýlishúsalóð, kvöð um
risþak með mænistefnu með fjalli
Skriðuvellir 2-6 verði 4 íbúða raðhúsalóð.
Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að leysa vatnaveitingar um
jarðgerða rás á milli lóðanna Skriðuvellir 17 og 9.
Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að afgreiða og auglýsa
deiliskipulagsbreytinguna í b-deild stjórnartíðinda í samræmi við 43.gr.
skipulagslaga nr. 123/2010
Í framhaldinu er skipulags- og byggingarfulltrúa falið að auglýsa lausar
lóðir á Kirkjubæjarklaustri, þ.e. Skriðuvelli 15, 17, 19, 21 og 23.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar
1.4 2201001 - Húsnæðisáætlun Skaftárhrepps 2022
Niðurstaða Skipulagsnefnd - 171.fundur
Skipulagsnefnd bókar eftirfandi:
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að húsnæðisáætun
Skaftárhrepps 2022 verði samþykkt og send Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun (HMS) til staðfestingar.
Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að ljúka málinu.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar.
1.5 2201002 - Klausturvegur 15 - byggingarleyfi fyrir fjarskiptamastri
Niðurstaða Skipulagsnefnd - 171.fundur
Skipulagsnefnd bókar eftirfarandi:
Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að afla frekari upplýsinga um
nauðsyn staðsetningar og mikilvægi og grenndarkynna málið síðan í
framhaldinu.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar.
1.6 2110006 - Rekstrarleyfi
Niðurstaða Skipulagsnefnd - 171.fundur
Skipulagsnefnd bókar eftirfarandi:
Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna og
auglýsa síðan niðurstöðu sveitarstjórnar.
Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að ljúka málinu.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar.
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1.7

2201009 - Kynningartillaga að endurskoðuðu ASK fyrir Rang Eystra
2020-2032
Niðurstaða Skipulagsnefnd - 171.fundur
Skipulagsnefnd bókar eftirfarandi:
Fyrir liggur á heimasíðu Rangárþings eystra kynningartillaga að
endurskoðuðu aðalskipulagi 2020-2032. Skipulagsnefnd Skaftárhrepps
hefur engar athugasemdir við framlagða kynningartillögu en áskilur sér
allan rétt til að koma fram með athugasemdir á síðari stigum þegar tillaga
að aðalskipulagi verður formlega auglýst.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar.

Aðrir liðir fundargerðar kynntir sveitarstjórn
Málefni til umfjöllunar/afgreiðslu
2.

2201004 - Umsagnarbeiðni umsóknar Fossar-bú sf. kt. 631210-1040 um leyfi
til reksturs gististaðar í flokki II-D Gistiskáli á Fossum, F2189285 mhl.24-0101
Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar í erindi dags. 30.12.2021 eftir umsögn
Skaftárhrepps vegna umsóknarinnar.
HGÁ, KG, JHK og JBJ gera ekki athugasemdir við veitingu leyfisins. BG
situr hjá við afgreiðslu málsins vegna aðkomu sinnar sem
slökkviliðsstjóri á síðari stigum.

3.

2201005 - Fornleifarannsóknir í Arfabót á Mýrdalssandi. Fornleifafræðistofan,
dags. 16.12.2021
Fyrir fundinum liggur umsókn Dr. Bjarna F. Einarssonar fornleifafræðings um
áframhaldandi styrk til rannsókna í Arfabót á Mýrdalssandi í sumar.
Sveitarstjórn Skaftárhrepps þakkar erindið. Samþykkt að veita styrk að
upphæð 250.000,- sem verður tekið af lið 0543-9191.

4. 2201006 - Umsókn um styrk til Sigurhæða. Sigurhæðir, dags. 16.12.2021
Sigurhæðir óska eftir styrk að upphæð 131.474,- til að sinna þjónustu við
þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi.
Sveitarstjórn Skaftárhrepps þakkar erindið og samþykkir að veita
umbeðin styrk til starfseminnar sem verður tekið af lið 2140-4913.

5.

2201008 - Landamerki Núpsstaðar og Skaftafells. Hannes Jónsson, dags.
16.01.2022
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Hannes Jónsson, landeigandi Núpsstaðar, óskar eftir afstöðu Skaftárhrepps
varðandi stuðning til lausnar ágreinings landeigenda Núpsstaðar og
Skaftafells um landamerki jarðanna sem einnig varðar sýslumörk.
Sveitarstjórn Skaftárhrepps þakkar erindið. Sveitarstjóra falið að kanna
stöðu sáttamiðlunar vegna málsins hjá Sýslumanni Suðurlands

6.

2201010 - Beiðni frá stjórn SASS vegna hugmyndar um sameiginlegt
umdæmisráð barnaverndar á Suðurlandi. SASS, dags. 18.01.2022
Stjórn SASS leggur til að sveitarfélögin á Suðurlandi kanni möguleika á að
sameinast um rekstur umdæmisráðs barnaverndar í landshlutanum á
grundvelli breytinga á barnaverndarlögum nr. 80/2002 (barnaverndarþjónusta,
samþætting o.fl.) sem gildi tóku 1. janúar sl. Slíkt væri í anda hugmynda að
sameiginlegu umdæmisráði barnaverndar á höfuðborgarsvæðinu sem til
umfjöllunar var undir fimmta lið í fundargerð stjórnar SSH nr. 531 frá 1.
nóvember sl.
Gera má ráð fyrir að með sameiginlegu umdæmisráði fyrir landshlutann verði
markmiðum frumvarpsins um faglega meðferð barnaverndarmála og sjálfstæði
frá almennri stjórnsýslu sveitarfélaga náð betur en með smærri
umdæmisráðum. Stjórn SASS hvetur sveitarfélögin til að ræða viljann til slíks
samstarfs.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ræða málið á vettvangi stjórnar
Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu.

7. 2201007 - Trúnaðarmál
Fært í trúnaðarmálabók.
Fundargerðir til kynningar
8. 1801013 Fagráð sérdeildar Suðurlands (Setrið), dags. 09.12.2021
95. fundur félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, dags.
13.01.2022
Fundur lögreglustjóra Suðurlands með bæjar- og sveitarstjórum, dags.
12.01.2022
Fundur lögreglustjóra Suðurlands með bæjar- og sveitarstjórum, dags.
18.01.2022
56. fundur stjórnar Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu, dags. 14.12.2021
57. fundur stjórnar Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu, dags. 10.01.2022
904. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 10.12.2021
100. fundur svæðisráðs vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, dags.
12.01.2022
Fundargerðir kynntar
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Annað kynningarefni
9. 1801013 17. stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar
Covid-19. Félagsmálaráðuneytið, dags. 10.12.2021
Samþætt þjónusta án hindrana - Lokaskýrsla verkefnastjóra. Landshlutateymi
Suðurlands. Desember 2021
Staðarvitund og geta til aðgerða - leiðir til að skapa lærdómssamfélag í
grunnskóla í brothættri byggð. Áfangaskýrsla 1. Rorum ehf. og
Kirkjubæjarskóli á Síðu.
1903017 Félagsheimilið Tungusel. Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
dags. 18.01.2022
2103041 Niðurstaða Héraðsdóms Suðurlands vegna stefnu á hendur
Skaftárhreppi, dags. 17.12.2021
Kynnt

Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður miðvikudaginn 9. febrúar 2022.
Fundargerð lesin upp og samþykkt
Fundi slitið kl. .

Bjarki Guðnason

Jón Hrafn Karlsson

Heiða Guðný Ásgeirsdóttir

Katrín Gunnarsdóttir

Jóna Björk Jónsdóttir
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