
 
Héraðsnefnd Árnesinga bs. 

15. fundur – aukafundur  

haldinn í Húsinu á Eyrarbakka   

11. febrúar 2019 

 

Fundarsetning  

Eyþór H. Ólafsson, formaður Héraðsnefndar Árnesinga, setti fundinn og bauð fulltrúa 

velkomna í Húsið á Eyrarbakka. Síðan var gengið til dagskrár.  

 

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, tók til máls og lagði fram tillögur og hugmyndir 

um færslu á Héraðsskjalasafni Árnesinga til Þorlákshafnar. Sýndi hann á skjá lóð sem 

stendur til boða fyrir safnið. Ekki yrðu rukkuð gatnagerðargjöld og er lóðin staðsett í 

miðbænum. Húsið væri veglegt stálgrindarhús um 900 – 1100 m2 á tveimur hæðum að 

hluta. Ef þessi kostur yrði fyrir valinu væri hægt að aðlaga húsnæðið að starfseminni 

sem þar yrði og allar öryggiskröfur svo sem brunavarnir og loftgæði yrðu uppfylltar í 

upphafi.   

Kostnaðurinn væri fyrirsjáanlegri strax í upphafi, en alltaf koma upp óvænt útgjöld 

þegar farið er í endurbætur á gömlu húsnæði. Áætlaður kostnaður er um 232 millj. 

samkvæmt útreikningi Byggingalykils Hannarrs. Inni í því verði er hönnun, útboð, 

jarðvinna og lóðarfrágangur, undirstöður og sökkull, burðarvirki, innréttingar og 

lagnavinna.  

Vilji þeirra í Ölfusi er að þessi möguleiki verði skoðaður vel. En fyrst og fremst þarf 

að skoða þarfir Héraðsskjalasafnsins.  

Elliði svaraði fyrirpurnum fundarmanna.  

Til máls tóku auk formanns, Árni Eiríksson, Helgi Kjartansson, Aldís Hafsteinsdóttir, 

Óttar Bragi Þráinsson, Gunnar Egilsson, Björgvin Skafti Bjarnason og Gestur Þór 

Kristjánsson. 

 

Farið var í skoðunarferð að Búðarstíg 22 (Alpan húsinu), þar tóku á móti hópnum 

Haukur Jónsson og Jóhann Jónsson. Eftir það var aftur farið í Húsið.  



Eyþór fór yfir greinargerð framkvæmdastjórnar og var helstu atriðum varpað á skjá. 

Fór hann yfir það sem gert hefur verð í framhaldi af haustfundi 2018.  

Eflu verkfræðistofu var falið að gera ástands- og kostnaðarmat vegna endurbóta á 

Alpan húsunum. Matið var svo sent á forstöðumenn Byggðar- og Héraðsskjalasafnsins 

til umsagnar og liggja greinargerðir þeirra fyrir fundinum.    

Skoðaðar hafa verið fasteignaauglýsingar ásamt því að fengið var verðmat á húsnæði 

við Hafnarbrú 3 og við Háheiði 9 á Selfossi. 

Stjórn hefur rætt við ýmsa aðila og ýmsir möguleikar hafa verið skoðaðir. Einnig hefur 

tillagan frá Ölfusinu verið til umræðu.   

Fyrir liggur vilyrði um styrk úr Safnasjóði upp á um 20 millj. einnig hefur 

Þjóðminjasafnið sýnt vilja til að taka á leigu helming af stóru skemmunni.  

Eyþór og Árni hafa verið í sambandi við Hauk og Jóhann um Alpan húsið sem er um 

1694 m2. Áætlaður kostnaður við endurbætur á því er um 175 millj.  

Hugsanlega væri hægt að taka húsnæðið að Hafnarbrú 3 upp í og ef fyrirhugað er að 

húsnæðið verði einnig notað fyrir Héraðsskjalasafnið þá væri einnig hægt að bjóða 

Háheiði 9 upp í.   

Það er mjög aðkallandi að fara í aðgerðir fyrir Byggðasafnið en ástandið á 

Mundakotskemmunni er mjög slæmt. Safnahlutir frá Ölfusi eru nú í gámi og er það 

ekki ákjósanlegur kostur til lengri tíma. Það vantar geymslu fyrir stóra hluti.  

Geymslurými Héraðsskjalasafnsins er einnig uppurið og er fyrir séð er að það verði að 

flytja úr Ráðhúsi Árborgar. Því er einnig mjög nauðsynlegt að fara í að finna húsnæði 

fyrir safnið.  

Að lokum voru umræður um framhald málsins og mögulegar leiðir ræddar til að leysa 

húsnæðisvanda safnanna.  

 

Til máls tóku auk formanns, Halldóra Hjörleifsdóttir, Njörður Sigurðsson, Gunnar 

Egilsson, Bjarni Þorkelsson, Eggert Valur Guðmundsson, Aldís Hafsteinsdóttir, Helgi 

S. Haraldsson, Gestur Þór Kristjánsson, Árni Eiríksson, Helgi Kjartansson, Jón Páll 

Kristófersson, Kjartan Björnsson, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Björgvin Skapti 

Bjarnason og Tómas Ellert Tómasson.     

 

Eftirfarandi bókanir voru samþykktar samhljóða í lok fundar: 

 

Aukafundur Héraðsnefndar Árnesinga, haldinn í Húsinu á Eyrarbakka 11. febrúar 

2019, samþykkir að veita framkvæmdastjórn heimild til að bjóða í Búðarstíg 22 

(Alpan húsið) í samræmi við umræður á fundinum og bjóða seljendum að Hafnarbrú 3 

gangi upp í kaupverðið.  Fundurinn samþykkir einnig að ráðist verði í endurbætur á 

stærstu skemmu hússins með það fyrir augum að leysa megi geymsluvanda 

byggðasafnsins. Ljóst er að ráðast þarf í endurbætur á skemmunni og er 

framkvæmdastjórn falið að leggja fram gögn um nauðsynlegar endurbætur um leið og  

sveitarfélögum verður sent erindi þar sem óskað verður samþykkis þeirra á kaupunum, 

endurbótum og þeim lánsskuldbindingum sem þeim fylgja.  



Framkvæmdastjórn er falið að vinna áfram að tillögum sem fram hafa komið varðandi 

framtíð Héraðsskjalasafnsins og þeim möguleikum sem gætu falist í sameiningu 

héraðsskjalasafna á Suðurlandi og komi með tillögu á vorfundi Héraðsnefndar 2019.    

 

Í lokin  þakkaði Eyþór héraðsnefndarmönnum fyrir fundinn og óskaði þeim góðrar 

heimferðar.   

 

Fundinn sátu: ( sign )  

Eyþór H. Ólafsson   Hveragerði 

Árni Eiríksson    Flóahreppur 

Kjartan Björnsson   Árborg 

Helgi S. Haraldsson   Árborg 

Rakel Sveinsdóttir   Sveitarfélagið Ölfus 

Helgi Kjartansson   Bláskógabyggð 

Óttar Bragi Þráinsson   Bláskógabyggð 

Bjarni Þorkelsson   Grímsnes- og Grafningshreppur 

Smári Kolbeinsson   Grímsnes- og Grafningshreppur 

Halldóra Hjörleifsdóttir  Hrunamannahreppur 

Jón Bjarnason    Hrunamannahreppur 

Aldís Hafsteinsdóttir   Hveragerði 

Njörður Sigurðsson   Hveragerði 

Björgvin Skafi Bjarnason  Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Rósa Matthíasdóttir   Flóahreppur 

Klara Öfjörð Sigfúsdóttir  Árborg 

Brynhildur Jónsdóttir   Árborg 

Eggert Valur Guðmundsson  Árborg 

Gunnar Egilsson   Árborg 

Sigurjón Vídalín Guðmundsson Árborg 

Tómas Ellert Tómasson  Árborg 

Gestur Þór Kristjánsson  Sveitarfélagið Ölfus 

Jón Páll Kristófersson   Sveitarfélagið Ölfus 

Ingibjörg Garðarsdóttir  fjárhaldsmaður 

Rósa Sif Jónsdóttir   ritari  

 

 

 

 

 


