
JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum

Auðlindastefna Grindavíkurbæjar var kynnt á íbúafundi í 
Saltfisksetrinu laugardaginn 19. apríl en Grindavíkurbær er 
fyrsta sveitarfélagið á landinu sem mótar auðlindastefnu 
með þessum hætti.  Auðlindir Grindavíkur eru margvíslegar 
eins og heitt og kalt vatn, heitur og kaldur jarðsjór, jarð-

gufa, hreint loft, ósnortin náttúra, víðerni, dýralíf á landi, 
vatn og sjó, vindur, jarðefni og orka/efni í sjó, menning og 
ýmislegt annað. Í blaðinu er Auðlindastefnu Grindavík-
urbæjar gerð ítarleg skil. Myndin er tekin í Eldvörpum í 
landi Grindavíkur þar sem náttúrufegurðin er einstök.

2.  tbl .  2009

Auð l indas t e fna 
Gr indav í ku rbæ ja r

– fjárfesting til framtíðar



Gleðilegt sumar, ágætu íbúar.   Járngerð-
ur er að þessu sinni sérstaklega tileinkuð 
Auðlindastefnu Grindavíkurbæjar.  Málefni 
bæjarfélagsins og auðlindastefnan eru  sam-
ofin.  Stefna í auðlindamálum varðar mjög 
hagi okkar, ekki síst atvinnumálin nú og um 
framtíð og fjallar um allar auðlindir, til lands 
og sjávar.  Einnig fellur auðlindastefnan að 
þeirri skipulagsvinnu sem nú stendur yfir 
við endurskoðun aðalskipulags og svæð-
isskipulags.  Stefnumótun í auðlindamálum 
dregur fram skýrar línur í áherslum Grinda-
víkurbæjar varðandi alla uppbyggingu og 
framtíðarsýn í lögsögu Grindavíkur.   

Að baki er þungur vetur í efnahagslegu tilliti.  
Við höfum náð að halda atvinnuleysinu niðri 
í Grindavík og það er markmið bæjaryfirvalda 
að vinna að því öllum ráðum að fjölga hér 
störfum og efla atvinnustarfsemi.  Atvinna er 
undirstaða velferðar og því mikilvægasta mál-
efnið sem að okkur snýr  á samdráttartímum.

Það er hvetjandi fyrir 
byggðarlagið að hinir 
ýmsu aðilar, innlendir 
og erlendir, skuli  horfa 
hingað með atvinnu-
uppbyggingu í huga.  
Í vetur hefur fjölgað 
atvinnugreinum, með 
nýjum fyrirtækjum og 
fleiri atvinnutækifæri 
eru í burðarliðnum.   Bæjaryfirvöld  eru  vak-
andi og opin fyrir möguleikunum sem bjóðast.  
Stefnumótun í auðlindamálum dregur fram 
skýrar línur í áherslum Grindavíkurbæjar 
varðandi alla uppbyggingu og framtíðarsýn í 
lögsögu Grindavíkur.

Mannauðurinn sem felst í íbúunum, er mikil 
auðlind.   Grindavík er  fjölskylduvænt sam-
félag, með áherslu á íþrótta- og félagslíf, bæði 
yngstu og elstu íbúana.  Markmiðið er að auðga 
hér enn frekar menningu og listir og fegra um-
hverfið.   Menningarvikan tókst frábærlega og 

lofar góðu framhaldi að ári.  Leikfélagið GRAL  
er  fengur fyrir bæinn og spennandi að fylgjast 
með næstu verkefnum þess.  Stofnfundur  
félags handverksfólks í Grindavík hefur verið 
haldinn og verður gengið formlega frá stofnun 
félagsins núna á vordögum.   Allt þetta sýnir 
gróskuna í mannlífi bæjarins. 

Í Grindavík  býr kröftugt og fjölhæft at-
hafnafólk.  Með því að virkja samfélagið á sem 
fjölbreyttastan hátt verður bæjarbragurinn enn 
betri og jákvæðari.   

Grindavíkurbær er eina sveitarfélagið á svæð-
inu þar sem hefur fjölgað í á síðustu mánuðum.  
Tekist hefur að koma í veg fyrir harkalegar 
niðurskurðaraðgerðir, má þar m.a. nefna í 
heilsugæslumálum.  

Velferð bæjarbúa er í fyrirrúmi og hvet ég þá 
til að horfa björtum augum fram á veginn.

Jóna Kristín Þorvaldsdóttir
bæjarstjóri
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 Stefnt er að því að nýja tjaldsvæðið við 
Austurveg í Grindavík verði tilbúið fyrir 
mánaðarmótin maí/júní en það verður eitt 
hið glæsilegasta á landinu. Mikill metnaður 
hefur verið lagður í verkefnið enda lykilatriði 
í innlendri ferðaþjónustu í dag að bjóða upp 
á vandað tjaldsvæði sem dregur ferðafólk 
að. Tjaldsvæðið er 13.500 fm. Kostnaður við 
framkvæmdina stendur nú í 73 milljónum 
króna. Innifalið í því eru allar framkvæmdir 
til dagsins í dag ásamt salernishúsi. Við þetta 
bætist svo kostnaður vegna leiktækja, grill-
aðstöðu og lokafrágangs.

Þá er þjónustuhús á tjaldsvæðinu í undir-
búningi en útboð í grunninn verður auglýst 
fljótlega. Áætlað er að húsnæðið verði tilbúið 
fyrir sumarið 2010. Áætlaður kostnaður við 
húsið er um 45 milljónir króna og verður það 
smíðað næsta vetur.

Nýja tjaldsvæðið verður bylting og verður það 
markaðssett með vorinu í innlendum ferða-
blöðum, bæklingum og á netinu.

Nýja tjaldsvæðið er fjögurra stjörnu, eina skil-
yrðið sem vantar upp á til að uppfylla 5 stjörnu 
flokkinn er sólarhrings vakt.

Skilyrði til að uppfylla fjögurra stjörnu tjald-
svæði:
-  Tjaldsvæðið skal vera greinilega afmarkað 

og fjárhelt. 
-  Tjaldstæði skulu vera slétt og vel hirt. 

Svæðið skal vera greinilega merkt, svo og 
akstursleiðir um það. 

-  Á svæðinu skal vera búnaður til fyrstu 
hjálpar hjá umsjónaraðila. 

-  Upplýsingatafla skal vera til staðar með 
umgengisreglum og símanúmeri hjá um-
sjónaraðila 

-  Fjöldi salerna og vaska skal taka mið af 
reglugerð um hollustuhætti og hafa verið 
tekin út af heilbrigðiseftirliti. 

-  Salerni opin 24 tíma á sólahring. 
-  Sorp skal fjarlægt reglulega. 
-  Öllum mannvirkjum á svæðinu skal vera 

vel við haldið. 
-  Öll aðstaða á svæðinu skal vera greinilega 

merkt. 
-  Upplýsingar um neyðarnúmer skulu vera 

a.m.k. á íslensku og ensku. 
-  Á svæðinu skal vera aðstaða til losunar 

affallsvatns og seyru af húsbílum eða upp-
lýsingar um næsta losunarstað.

-  Þjónustusvæði skal vera upplýst. 
-  Í neyðartilfellum skal vera aðgangur að 

síma í næsta nágrenni. 

-  Tekið sé við greiðslukortum. 
-  Gestamóttaka skal vera aðgengileg með 

svæðisupplýsingum og upplýsingum um 
önnur tjaldsvæði. 

-  Borð og stólar undir þaki. 
-  Póstkassi skal vera á svæðinu. 
-  Aðgangur sé að þvottavél og þurrkaðstöðu. 
-  Aðstaða til sorpflokkunar. (a.m.k. sam-

kvæmt lágmarkskröfum um förgun 
spilliefna) 

-  Heitt og kalt vatn skal vera á svæðinu. 
-  Hægt sé að fá allar upplýsingar um svæðið 

og leggja inn gistipantanir utan opnunar-
tíma svæðisins. 

-  Leiktæki séu fyrir börn á svæðinu.
-  Starfsfólk hafi fasta viðveru á svæðinu frá 

kl. 07:00-23:00 alla daga. 
-  Gestir hafi aðgengi að nettengingu. 
-  Sérstök stæði skulu vera fyrir húsbíla og 

fellihýsi með aðgengi að rafmagni.
-  Veitingasala verður á staðnum.

Frá því í haust hefur Grindavíkurbær mark-
visst reynt að  að gera stjórnsýsluna opnari, 
að miðla fleiri og ítarlegri upplýsingum til 
bæjarbúa og fá þá til að taka þátt í upplýstri 
umræðu með íbúafundum þar sem framlag 
bæjarbúa til málefnanna skiptir höfuð máli.

Fyrsti íbúafundurinn var um íþróttamál þar 
sem mæting var góð og margar áhugaverðar 
og skemmtilegar hugmyndir litu dagsins ljós. 
Annar íbúafundurinn var um skólamál þar 
sem mæting var einnig góð. Eftir framsögu-
erindi var skipt niður í hópa eftir skólastigum 
og þar voru frjóar og skemmtilegar umræður 
og margar góðar hugmyndir sem settar voru 
niður á blað og verið er að vinna í. Þriðji íbúa-
fundurinn var um málefni eldri borgara og var 
mæting þar hreint frábær. Umræðurnar voru 
góðar en þarna voru kynntar hugmyndir um 
endurskipulagningu á félagsstarfi eldri borgara.

 Síðast en ekki síst var íbúaþing um Auðlinda-
stefnu Grindavíkur. Þar mættu um 50 manns 
en þar var kynnt auðlindastefna bæjarins sem 

er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Þar voru 
einnig afar góðar umræður.

Járngerður hefur komið þrisvar sinnum út í 
vetur. Þar eru teknar saman helstu upplýsingar 
frá Grindavíkurbæ og stofnunum hans og þeim 
komið á framfæri og eins og þetta blað ber með 
sér er af nógu að taka.

Síðast en ekki síst ber að nefna nýja heima-
síðu Grindavíkur sem tekin var í gagnið í lok 
mars. Mikil þörf var orðin fyrir að endurnýja 
heimasíðu bæjarins og er þetta fyrsti áfangi af 
þremur sem nú hefur verið tekinn í gagnið. Á 
heimasíðunni eru birtar nýjar fréttir og upplýs-
ingar á hverjum degi. Hefur það mælst vel fyrir 
sem sýnir sig í mikilli aukningu heimsókna á 
síðuna. Heimsóknir eru á annað þúsund á dag, 
frá allt upp í 52 löndum!

Slóðin á heimasíðu bæjarins er www.grindavik.is

Upplýstari stjórnsýsla með vönduðum 
íbúafundum og öflugri heimasíðu

Nýtt og glæsilegt tjaldsvæði dregur að fleira ferðafólk

Framkvæmdir við nýja tjaldsvæðið eru á 
lokastigi. Tjaldsvæðið verður opnað í maí.

Velferð bæjarbúa er í fyrirrúmi
Frá setningu menningarviku í Grindavík þar sem Bakkalábandið sló í gegn. Menningarvikan tókst frábærlega vel og sýnir gróskuna í mannlífi bæjarins.
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Fjölmenni var við vígslu fjölnota íþróttahúss-
ins í Grindavík laugardaginn 28. mars síðast-
liðinn en gestir voru nokkuð hundruð talsins. 
Húsið gjörbyltir allri aðstöðu til knatt-
spyrnuiðkunar í Grindavík og býður upp á 
æfingaaðstöðu fyrir fleiri íþróttagreinar og 
almenningsíþróttir. Magnús Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins 
Grindarinnar ehf., sem sá um smíði húss-
ins, afhenti Garðari Páli Vignissyni, forseta 
bæjarstjórnar, lyklavöldin að húsinu. Einnig 
afhenti Magnús unglingaráði knattspyrnu-
deildar 100 nýja bolta fyrir yngri flokkana 
af þessu tilefni ásamt útgerðarfyrirtækinu 
Besa og tók Rúnar Sigurjónsson, formaður 
unglingaráðs við þeim.

Efnt var til samkeppni um nafn á húsinu og 
tilkynnti Garðar við vígsluna að nafnið Hópið 
hafi orðið fyrir valinu en það hefur skírskotun 
til sögu Grindavíkur. Þá vígði Garðar form-
lega húsið með því að taka vítaspyrnu af miklu 
öryggi.

Friðrik Einarsson, stjórnarmaður Íþrótta- 
og Ólympíusambands Íslands, flutti ávarp og 
þakkaði Grindavíkurbæ fyrir að standa vel að 
uppbyggingu íþróttamannvirkja eins og Hópið 
bæri vitni um, að hlúa vel að íþróttaiðkun 
barna og unglinga væri besta forvörn sem völ 
væri á.

Gylfi Orrason, varaformaður KSÍ, flutti einnig 
ávarp og óskaði Grindvíkingum innilega til 
hamingju með þetta glæsilega hús. Þá afhenti 

Fjarnám hefur verið vinsæll kostur fyrir þá sem vilja bæta menntun sína. 
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum hefur haft umsjón með aðstöðu fyrir 
nemendur sem stunda fjarnám á Suðurnesjum við Háskólann á Akureyri. 
Grindavíkurbær leggur til aðstöðu svo Grindvíkingar geti stundað námið 
í heimabæ. Framboð náms við HA er alltaf að aukast og í haust er hægt að 
hefja fjarnám í grunn- og leikskólafræði, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun, líf-
tækni, sjávarútvegsfræði, umhverfis- og orkufræði og viðskiptafræði.  

Haustið 2008 hófu nokkrir nemendur í Grindavík nám í viðskiptafræði við 
Háskólann á Akureyri í fjarnámi. Jóhanna Einarsdóttir og Þórunn Halldóra 
Ólafsdóttir eru á meðal þeirra. Þær segja þetta mjög góðan kost til þess að bæta 
menntun sína, fjarfundir hafi gengið mjög vel og þetta sé eins og að sitja í skóla-
stofunni með kennaranum. Þær mæla eindregið með fjarnámi við HA, segja 
námið mjög vel sett fram og því virkilega góður kostur fyrir Grindavíkinga.

Umsóknarfrestur í fjarnám er 5. júní og er hægt að finna umsóknareyðublað á 
vefslóðinni www.unak.is . Þeir sem vilja fá upplýsingar um þá aðstöðu sem boð-
ið er upp á geta hringt í Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum í síma 421 7500.

Hópið vígt

Fjarnám á háskólastigi í Grindavík 
– frábær kostur

hann knattspyrnudeild UMFG bolta að gjöf 
fyrir eldri iðkendur og tók Þorsteinn Gunn-
arsson, formaður deildarinnar, við þeim. Þá 
blessaði séra Sigfús B. Ingvason húsið en prest-
ur Grindvíkinga átti ekki heimangengt.

Við setninguna var sýnt fram á notagildi 
hússins. Þar voru krakkar í fótbolta, eldri borg-
arar sýndu leikfimi, Golfklúbbur Grindavíkur 
bauð kylfingum upp á að taka æfingahögg með 
því að slá bolta í net og stangveiðimenn æfðu 
fluguköst af miklum móð.

Gunnlaugur Hreinsson, formaður UMFG, 
tók fyrstu skóflustunguna að nýja fjölnota 
íþróttahúsinu þann 27. apríl 2007 en starfsemi 
í húsinu hófst í haust þótt ekki væri allt tilbúið 
inni fyrr en nú. Hópið er 50 x 70 metrar með 
staðsteyptum veggjum og stálgrindarþaki. Að-
alverktaki var Grindin ehf. í Grindavík en fyr-
irtækið er einnig að byggja nýja Hópsskólann. 
Jón Guðmundsson sá um pípulagnir, múrverk 
var í höndum Jóns Einarssonar, raflagnir sá TG 
Raf ehf. um og Rúnar Sigurjónsson málari sá 
um málningarvinnu. Jarðvinna var í höndum 
Litlafells, Jón og Margeir sáu um flutninga- og 
kranavinnu og Blikksmiðja ÁG sá um loftræst-
ingu og hita. Arkitektastofan Ask sá um teikn-
ingar, Fjarhitun var með burðaþol og lagnir og 
verkþjónusta Kristjáns var hönnunarstjóri. EB 
þjónustan sá um járnsmíðavinnu. Stálgrind og 
þak í húsið kemur frá BM Vallá. Gervigrasið á 
völlinn kemur frá Pólýtan en það er framleitt í 
Þýskalandi og uppfyllir nýjustu gæðakröfur.

Sumardagurinn fyrsti var haldinn hátíðleg-
ur í Grindavík. Að venju var víðavangshlaup 
hjá Grunnskóla Grindavíkur. Nemendur 
skólans voru duglegir að mæta og fær sá 
bekkur verðlaun sem mætir best. 
   Mætingabikarinn að þessu sinni kom í 
hlut 6. S en allir nemendur bekkjarins, utan 
einn, mættu í hlaupið.

Sigurvegarar í víðavangshlaupinu á sumar-
daginn fyrsta urðu:

1.-2. bekkur:
Drengir
1. sæti = Jóhann Friðrik Ellertsson 2.B 2:10
2. sæti = Símon Logi Thasaphong 2.H 2:13
3. sæti = Jakob Máni Jónsson 2.H 2:19

Stúlkur
1. sæti = Arna Sif Elíasdóttir 2.B 2:21
2. sæti = Thea Ólafía Lucic Jónsdóttir 1.H 2:34
3. sæti = Sigurbjörg Eiríksdóttir 2.B 2:35

3.-4. bekkur
Drengir
1. sæti = Nökkvi Már Nökkvason 4.P 1:52
2. sæti = Viktor Guðberg Hauksson 3.T 1:56
3. sæti = Sigurður Bjartur Hallsson 4.K 1:58

Stúlkur
1. sæti = Áslaug Gyða Birgisdóttir 3.H 2:21
2. sæti = Ísabel Jasmin Almarsdóttir 4.K 2:09
3. sæti = Dröfn Einarsdóttir 4.M 2:10

5.-7. bekkur
Drengir
1. sæti = Ivan Jugovic 7.Þ 3:25
2. sæti = Kristófer Rúnar Ólafsson 6.S 3:30
3. sæti = Hinrik Guðbjartsson 7.Þ 3:37

Stúlkur
1. sæti = Ingibjörg Sigurðardóttir 6.HÞ 3:42
2. sæti = Nína María Ragnarsdóttir 7.Þ 3:56
3. sæti = Rannveig María Björnsdóttir 7.S 4:00

8.-10. bekkur
Drengir
1. sæti = Hákon Ívar Ólafsson 8.Æ 4:58
2. sæti = Heimir Daði Hilmarsson 9.E 5:02
3. sæti = Daníel Freyr Elíasson 10.K 5:18

Stúlkur
1. sæti =Erla Sif Arnardóttir 9.G 6:29
2. sæti = Sunneva Jóhannsdóttir 9.G 7:02
3. sæti = Signý Lind Elíasdóttir 8:Æ 7:17

6. S fékk mætingabikarinn

Stangveiðimenn æfa einu sinni í viku í fjölnota íþróttahúsinu og ungir sem aldnir fengu að spreyta sig 
við fluguköstin.

Fjölnota íþróttahúsið gjörbyltir allri æfinga-
aðstöðu fyrir knattspyrnuiðkendur í Grindavík.

Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
Grindarinnar ehf. sem var verktaki hússins, 
afhenti Garðari Páli Vignissyni, forseta bæjar-
stjórnar, útskorinn lykil við vígsluna.

Eldri borgarar tóku létt dansspor við vígslu 
hússins.

Fjölmenni var við vígslu fjölnota íþróttahússins í Grindavík.
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Auðlindastefna Grindavíkurbæjar var kynnt 
á íbúafundi í Saltfisksetrinu laugardaginn 
19. apríl en þangað mættu um 50 manns. 
Grindavíkurbær er fyrsta sveitarfélagið á 
landinu sem mótar auðlindastefnu með þess-
um hætti. Í haust ákvað bæjarstjórn að fara í 
stefnumótunarvinnu um nýtingu og verndun 
auðlinda bæjarfélagsins. Verkfræðistofan 
Efla var ráðin til þess að fá yfirsýn yfir stöðu 
virkjunarmála, jarðhitaréttinda og nýtingar 
auðlinda til frambúðar í lögsögu Grindavíkur 
og aðstoða við mótun auðlindastefnu.

Fram kom á íbúafundinum að auðlindir 
Grindavíkur eru um margt einstakar, hér 
er stórkostlegt land með jarðhita og miklar 
náttúruminjar. Núna eru stórfelld áform uppi 
um nýtingu orku eins og sólarkísilvinnsla og 
metanólverksmiðja. Lykilatriði sé gott samspil 
nýtingar og náttúruverndar. Auðlindastefna sé 
fjárfesting til framtíðar.

Kristinn J. Reimarsson, frístunda- og menn-
ingarfulltrúi, var fundarstjóri en Þorsteinn 
Gunnarsson, upplýsinga- og þróunarfulltrúi, sá 
um fundarritun. Hér að neðan er samantekt frá 
íbúaþinginu í Saltfisksetrinu.  

Samantekt: Íbúafundur um auðlindastefnu 
og skipulagsmál, haldinn í Saltfisksetri Ís-
lands, laugardaginn 18. apríl 2009, kl. 10:30 
- 12:00:

Kynning: Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, bæj-
arstjóri:
Með sölu Grindavíkurbæjar á hlut sínum í 
HS var ljóst að bregðast þyrfti við nýrri stöðu. 
Ákveðið var að fara í stefnumótunarvinnu sem 

var löngu tímabær. Ekki er einskorðast við 
orkunýtinguna eina heldur nýtinguna í landi 
bæjarins almennt. Þetta er heildstæð yfirsýn 
varðandi nýtingu og verndun auðlinda. Mikill 
tími fór í gagnaöflun og úrvinnslu við stefnu-
mótunina enda þarf auðlindastefnan að falla vel 
inn í aðalskipulag bæjarins.

Forsendur Auðlindastefnu Grindavíkurbæj-
ar: Hafsteinn Helgason, verkfræðingur hjá 
EFLU-verkfræðistofu:
Verkfræðistofan Efla var ráðin til þess að fá yfir-
sýn yfir stöðu virkjunarmála, jarðhitaréttinda 
og nýtingar auðlinda til frambúðar í lögsögu 
Grindavíkur m.t.t. nýjustu upplýsinga varðandi 
jarðfræði, lögfræði, viðskiptaþróun og virðis-
mat.

Breytt umhverfi er í orkuvinnslu í Grindavík. 
HS var breytt í hlutafélag og bærinn seldi sinn 
hlut í HS. Ný auðlindalög tóku gildi 2008, andi 
þeirra laga er að auðlind verði í eigu opinberra 
aðila. Áform eru um stórfellda nýtingu jarðhita 
í lögsögu Grindavíkur til framtíðar.

Búið er að rannsaka töluvert mikið á 
Reykjanesi og þá aðallega HS. Fyrir liggja 
áform um stórfellda nýtingu jarðhita í lögsögu 
Grindavíkur.

Hlutverk Grindavíkur vegna nýtingar 
auðlinda innan lögsögu snýst um eftirlit, varð-
veislu, skoðun á nýtingu, þekking á jarðfræði, 
rannsóknir og mat á virði auðlinda fyrir bæj-
arfélagið.

Nokkuð ljóst er að önnur sveitarfélög á land-
inu munu fylgja fordæmi Grindavíkur og taka 
upp auðlindastefnu.

Hagsmunir nýtingaraðila og bæjarfélags fara 
ekki alltaf saman.

Jarðhitavinnsla á Íslandi er langtíma rann-
sóknarverkefni, það verður að fikra sig áfram 
og fara varlega. Líta þarf á þetta í víðara sam-
hengi. Það má ekki gerast að orkufyrirtækin 
séu að ganga um of á auðlind og eyðileggja 
hana.

Hagsmunir Grindavíkur eru að ráðstöfun 
auðlinda séu til allrar framtíðar. Stjórnvöld í 
Grindavík hverju sinni geta ekki ráðstafað auð-
lindum án þess að tekið sé tillit til þess hvernig 
nýtingin fer fram. Það þarf að koma skýrt 
fram að fjárhagslegur, samfélagslegur og annar 
ávinningur sé tryggður. Það á að ganga þannig 
um auðlindina að hún nýtist í framtíðinni.

Bæjaryfirvöld hafa skipulagsvaldið, veita 
framkvæmdaleyfi og samþykkja endanlegt um-
hverfismat og hafa því mikið vald yfir nýtingu 
auðlindarinnar. Einkaaðilar hafa hagsmuni að 
gæta og hagsmunir ríkisins skipta máli.

Auðlindir Grindavíkur eru margvíslegar eins 
og heitt og kalt vatn, heitur og kaldur jarðsjór, 
jarðgufa, hreint loft, ósnortin náttúra, víðerni, 
dýralíf á landi, vatn og sjó, vindur, jarðefni og 
orka/efni í sjó, menning og ýmislegt annað.

Þegar Hafsteinn vann við Suðurstrandarveg 
sagðist hann hafa áttað sig á því hversu gríð-
arlegt auðæfi eru á svæðinu.

Sá ferðamannaiðnaður sem vex mest tengist 
iðnaði.

Öflug körfuknattleiks- og knattspyrnulið eru 
mikilvæg í bæjarfélaginu, það verður að hlúa 
að þessari auðlind. Í íþróttir og menningu þarf 
fjármagn. Eiga ekki orkufyrirtækin að styðja 
við bakið á hreyfingunni með samningum til 
lengri tíma? spurði Hafsteinn.

Það þarf að meta virði auðlinda í lögsögu 
Grindavíkur, marka stefnu varðandi nýtingu 

Menningarvika Grindavíkur var haldin í 
fyrsta sinn frá 21. – 28. mars sl. Markmið 
vikunnar var að virkja sem flesta Grindvík-
inga sem með einum eða öðrum hætti koma 
að  menningu, hvaða nafni sem hún nefn-
ist, og reynt að höfða til allra aldurshópa. 
Grindvíkingar tóku þessari menningarviku 
vel og óhætt er að segja að dagskráin hafi 
verið fjölbreytt. Áætlað er að tæplega 3.000 
manns hafi mætt á viðburði tengda vikunni.  
Fjölsóttustu viðburðirnar voru leiksýning 
nemenda í grunnskólanum og svo vinnustofa 
Helgu í Vörðusundi sem fékk hátt í 400 gesti 
til sín þessa viku.

Menningar- og bókasafnsnefnd Grindavíkur 
var mjög ánægð með hvernig tókst til með 
menningarvikuna og bókaði eftirfarandi í 
fundargerð þegar rætt var um aðsókn að við-
burðum; 

,,Í ljósi þessa telur nefndin að mikill grund-
völlur sé fyrir því að gera þessa menningarviku 
að árlegum viðburði. Menningar- og bókasafns-
nefnd vill koma á framfæri þakklæti til allra 
þeirra sem með einum eða öðrum hætti komu 
að skipulagi og framkvæmd menningarvikunn-
ar. Framlag þeirra til eflingu menningarlífsins í 
Grindavík er ómetanlegt.”

Íþrótta- og 
afrekssjóður 
Grindavíkur sett-
ur á laggirnar
Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum  tillögu 
íþrótta- og æskulýðsnefndar um stofnun 
Íþrótta- og afrekssjóðs Grindavíkur. Um 
breytingu og endurnýjun er að ræða á þessum 
sjóði sem verður nú í vörslu íþrótta- og 
æskulýðsnefndar en var áður hjá UMFG. Um 
er að ræða styrki fyrir landsliðsfólk, titla og 
þátttöku í mótum erlendis.

Reglugerð Íþrótta- og afrekssjóðs 
Grindavíkur:
Um styrki til íþróttafólks sem hefur verið valið 
í landslið Íslands í íþróttagrein sinni gilda eft-
irfarandi vinnureglur:

A.  Sjóðurinn styrkir að jafnaði einungis lands-
liðsfólk sem er 25 ára eða yngra.

B.  Ekki eru veittir styrkir til keppni eða æfinga 
með landsliðum innanlands.

C.  Ef landsliðsfólk þarf að greiða einhvern 
hluta sjálft af flugfari eða gistingu skal það 
eiga rétt á styrk að upphæð kr. 30.000.-

D.  Ef landsliðsfólk verður fyrir vinnutapi 
vegna landsliðsferða skal það eiga rétt á 
styrk að upphæð kr. 20.000.-

E.  Landsliðsfólk sem þarf ekki að greiða flug 
eða gistingu á ekki rétt á styrk úr sjóðnum.

F.  Sjóðurinn veitir styrki (viðurkenningar) 
vegna Íslands- eða bikarmeistaratitla í efstu 
deildum karla og kvenna í viðkomandi 
hópíþrótt. Styrkupphæð fyrir Íslandsmeist-
aratitil er kr. 500.000.- en fyrir bikarmeist-
aratitil kr. 350.000.- 

G.  Meistaraflokkar í hópíþróttum sem ná að 
vinna sig upp um deild eiga rétt á styrk allt 
að kr. 250.000.

H.  Styrki vegna Íslandsmeistaratitils í ein-
staklingsgreinum skal sjóðurinn greiða til 
viðkomandi félaga/deilda, kr. 50.000.-, en 
þó aldrei hærri upphæð en kr. 500.000.-

 Um styrki vegna íþróttahópa eða 
liða vegna keppni erlendis gilda 
eftirfarandi reglur:

A.  Eftirtalin mót eru styrkhæf: 
a.  Heimsmeistaramót
b.  Evrópumót
c.  Norðurlandamót
d.  Alþjóðleg mót, þar sem viðkomandi lið 

hefur unnið sér þátttökurétt.
B.  Styrkupphæð fer eftir því hve margir leik-

menn eru á leikskýrslu t.d. í knattspyrnu 
alls 16 og í körfuknattleik alls 12. Að auki 
er heimilt að veita allt að 4 til viðbótar 
sambærilega styrki. Hámarksupphæð styrkja 
á hvern einstakling innan liðs skal eigi vera 
hærri en samþykkt upphæð fyrir landsliðs-
fólk er hverju sinni (sbr. liður 1 C).

C.  Æfingaferðir falla ekki undir reglur sjóðs-
ins. Sjá nánar á www.grindavik.is

Menning er mannsins gaman

Auðlindastefna 
Grindavíkurbæjar 
                    – fjárfesting til framtíðar

Brenton og Petrúnella best
Lokahóf körfuknattleiksdeildar Grindavíkur var 
haldið á Lukku-Láka síðastliðið laugardagskvöld. 
Brenton Birmingham og Petrúnella Skúladóttir 
voru valin bestu leikmennirnir að þessu sinni. 
Lokahófið tókst frábærlega vel en það byggðist 
fyrst og fremst á heimatilbúnum skemmtiatrið-
um. Á myndinni eru þau sem valin voru bestu 
leikmennirnir; Petrúnella Skúladóttir og Brenton 
Birmingham.

Unga fólkið lét mikið að sér kveða.

Vinnustofa Helgu var vel sótt.

Leikskólakrakkarnir tóku ljósmyndir. Prjónakaffið var vinsælt.
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allra auðlinda, meta lagalega stöðu, meta kostn-
að og tekjur, hvernig Grindavík getur tengst 
sem mest nýtingu auðlinda í eigin lögsögu.

Grindavíkurbær þarf að stýra nýtingu allra 
auðlinda í eigin lögsögu. Nýting auðlinda í 
lögsögu Grindavíkur skal ávallt framkvæmd á 
forsendum náttúrunnar.

Eldfjallagarður verður hornsteinn auðlinda-
stefnu Grindavíkur sem er afar áhugavert mál. 
Gæti verið aðdráttarafl fyrir ferðaþjónustu í 
framtíðinni.

Mikil ábyrgð sem hvílir á sveitastjórnar-
mönnum að taka ákvörðun um nýtingu allra 
auðlinda með framsýnum hætti.

Eldfjallagarður: Árni Bragason, 
náttúrufræðingur hjá EFLU.
Sveitarfélagið er 433 ferkm. að stærð. Feng-
sælustu fiskmið landsins eru undan landi 
Grindavíkur, nær frá Reykjanestá og austur í 
Stóra Kóngsfell sem er 56 km loftlína. 
Jarðfræðin er einstök. Fjórar gosreinar eru á 
Reykjanesskaga. Erum með opna jarðfræðibók. 
Gossprungan í eldvörpum frá 13. öld, stór-
kostlegir og heillegir gígar, hraun sem renna 
umhverfis móbergsfjöllin. Hér eru ýmsar forn-
leifar, friðlýstar fornminjar og margar minjar 
sem stórkostlegt er að skoða. Jarðsaga svæðisins 
er þekkt og auðvelt að greina hana.

Árni sýndi frábærar loftmyndir af svæð-
inu sem endurspegla stórkostlega náttúru á 
Reykjanesskaga. 

Reykjanesfólkvangur er að 2/3 í landi 
Grindavíkur. Árna finnst að Grindavíkingar 
eiga að færa valdið yfir fólkvanginn til bæjarins 
en þannig hefur það aldrei verið. Hægt væri að 
stíga gott skref til að gera starfið í Reykjanes-
fólkvangi markvissara með því að koma stjórn-
inni til Grindavíkur.

Verndarsvæði í Grindavíkurbæ sem hverfis-
verndarsvæði nær yfir 85% af landi Grindavík-
ur. Þegar horft  er á eldfjallagarða á þessu svæði 
eru öll þessi fyrirbæri í lögsögu Grindavíkur.

Afstaða landnotkunar ræðst af hefð, tekju-
möguleikum og gildismati og er háð tíma og 
efnahagsástandi.

Grindavíkurbæ dugir að koma með yfirlýs-
ingu um eldfjallagarð því vernd á svæðinu er 
öflug og þegar fyrir hendi.

Þetta er stórkostlegt land með miklar nátt-
úruminjar sem þarf að passa upp á. Því þarf 
að setja heildstæða áætlun um náttúruvernd, 
eldfjallagarð, ferðaþjónustu, umhverfismál, 
staðardagskrá og orkunýtingu.

Áætlunin er stjórntæki þar sem fram kemur 
stefna og markmið til langs tíma, til 15-20 ára. 
Framtíðarsýn sem auðveldar stjórnendum um-
sjón og rekstur svæða.

Eldfjallagarður samþættir þjónustu er teng-
ist auðlindastefnu og byggir á aðalskipulagi 
Grindavíkur.

Árni lagði fram afar metnaðarfulla hugmynd 
að auðlindahúsi í Grindavík. Þar yrði blandaður 
rekstur stjórnsýslu, rannsókna og menntunar. 
Upplýsingamiðstöð, stjórnsýsla auðlinda, eftirlit 
og rannsóknir á nýting auðlinda, bókasafn og 
menningarmiðstöð, safn um jarðvísindi, fram-
haldsskóli, rannsóknir á vegum Orkustofnunar, 
Háskóla Íslands, svo dæmi sé tekið.

Jarðfræðiminjar á heimsvísu og mikill nýt-
anlegur jarðhiti eru í sveitarfélaginu og eldfjalla-
garður og auðlindahús eiga heima í Grindavík.

Skipulagsmál með tilliti til auðlindastefnu: 
Ingvar Gunnlaugsson, forstöðumaður 
Tæknideildar:
Skipulagsmál eru hlutverk sveitarfélagsins. 
Markmiðin eru skýr. Skipulagið hefur verið í 
gildi frá 2002. Fjöldi skipulagsbreytinga síðan 
þá eru um 60. Reykjanesvirkjun, Svartsengi 
og Suðurstrandarvegur hafa aðallega orsakað 
skipulagsbreytingar.

Sveitarstjórn ber ábyrgð á að gert sé aðalskipu-
lag. Auðlindastefna mikilvægt veganesti við 
endurskoðun aðalskipulags.

Endurskoðun aðalskipulags er hafin, mótun og 
útfærsla framtíðarsýnar. Vonandi verður hægt 
að kynna endurskoðunina á haustmánuðum og 
lokið um áramót.

Mikilvægt er að átta sig á auðlindum í landi 
bæjarins og því er fagnaðarefni að auðlindastefn-
an hafi verið unnin að undanförnu.

Samantekt: Jóna Kristín Þorvaldsdóttir:
Við erum að fjárfesta til framtíðar og gera 
okkur í sveitarfélaginu betur fær til að taka 
meðvitaðar og vel ígrundaðar ákvarðanir sem 
snerta íbúa og byggð til framtíðar.

Núna eru stórfelld áform uppi um nýtingu 
orku eins og sólarkísilvinnsla og metanólverk-
smiðja. Skipulagsvald Grindavíkur er mikið en 
jafnframt þarf Grindavíkurbær að huga að því að 
eignast löndin.

Auðlindastefnan styður að sveitafélagið verði 
gerandi í þessum málum. Við þurfum að vera 
opin fyrir rannsóknum sem eru í gangi. Og 
megum ekki ganga um of á auðlindirnar okkar. 
Við ætlum að vera ábyrg í því hvar og hvernig 
virkjanir eiga að vera.

Eldfjallagarðurinn er mjög spennandi hug-
mynd, við höfum hér merkilega sögu með tilliti 
til minja og jarðfræði á heimsvísu.

Þarf að vera gott samspil nýtingar og náttúru-
verndar. Auðlindahús í Grindavík er metnaðar-
full sýn. Auðlindastefnan verður að falla vel að 
skipulagsmálum.

Jóna Kristín þakkaði öllum er komu að mál-
inu. Hún sagði mikilvægt að hafa þekkingu á 
svæðinu. Við þurfum að mæta þeim aðilum sem 
sækja í auðlindirnar á þeim forsendum að við 
höfum hér sjálf aflað okkur þekkingar. Þetta er 
því fjárfesting til framtíðar.

Umræður:
Eftir hvert erindi voru fyrirspurnir til fyrirles-
ara og bárust spurningar m.a. frá Atla Gíslasyni 
alþingismanni, Degi B. Eggertssyni, borgarfull-
trúa, Erling Einarssyni o.fl. Þá tóku grindvískir 
stjórnmálamenn til máls.

Hörður Guðbrandsson, varabæjarfulltrúi (S) 
sagði að á sínum tíma hefði átt að valta yfir allt 
og alla og hirða orkuna af okkur um alla framtíð. 
Þetta eru okkar langstærstu framtíðarhagsmunir 
sem leynast í auðlindastefnunni. Höfum verið 
gagnrýnd hversu dýr þessi vinna hefur verið en 
er þess virði.

Petrína Baldursdóttir bæjarfulltrúi (B) sagði að 
meirihluti bæjarstjórnar hefði staðið heilshugar 

saman að þessari vinnu við auðlindastefn-
una. Meirihlutinn hefði verið gagnrýndur fyrir 
fjármagn sem hefði farið í þessa vinnu en við 
hljótum að vera sammála um að hér er um 
fjárfestingu til framtíðar að ræða, sagði Petrína. 
Mikilvægt er að kjörnir bæjarfulltúar sýni ábyrgð 
þegar kemur að þessum málefnum. Við erum 
einbeitt í því að halda þessu áfram, framfylgja 
auðlindastefnunni af ábyrgð. Þá taldi Petrína 
að Grindvíkingar eigi virkilega að velta þessum 
hlutum vel fyrir sér og mynda sínar skoðanir en 
út frá hagsmunum sveitarfélagsins.

Björn Haraldsson bæjarfulltrúi (F) fagnaði 
Auðlindastefnu Grindavíkurbæjar og sagði að 
loksins hefði verið gengið til verka. Hann hefði 
ekki gagnrýnt kostnaðinn við gerð auðlinda-
stefnunnar. Óskaði hann Grindvíkingum til 
hamingju með daginn.

Einnig tóku Atli Gíslason og Erling Einarsson 
til máls og fagnaði Erling mótun auðlindastefn-
unnar.

Auðlindastefna 
Grindavíkur 
Febrúar 2009
Í framhaldi af vinnu Grindavíkurbæjar 
við skoðun á heildstæðri nálgun varðandi 
auðlindanýtingu innan bæjarfélagsins hefur 
bæjarstjórn óskað eftir tillögu frá EFLU 
verkfræðistofu að stefnu í auðlindanýtingu í 
lögsögu Grindavíkurbæjar. 

Meðfylgjandi er tillaga að Auðlindastefnu 
Grindavíkur sem unnin er í framhaldi af 
skýrslunni „Grunnur að Auðlindastefnu“ sem 
EFLA vann fyrir Grindavíkurbæ.  

Grindavík stefnumótun um auðlindir
Með sölu Grindavíkurbæjar á hlut sínum í 
Hitaveitu Suðurnesja er ljóst að bæjarfulltrú-

ar þurfa að bregðast við nýrri stöðu í orku-
vinnslu í eigin lögsögu sveitarfélagsins. Virkjun 
auðlinda í eigin lögsögu er mikilvægt og stórt 
mál hvers sveitarfélags og kallar á alhliða 
stefnumótun í rekstri sveitarfélagsins. Vegna 
aðstæðna í þjóðfélagsmálum um þessar mundir 
og mikils utanaðkomandi þrýstings um afstöðu 
Grindavíkurbæjar til þessa málaflokks er 
eðlilegt að stefnumótunarvinnan verði unnin af 
krafti en án tilslakanna á gagnrýnni umræðu og 
að heildstætt sé litið á allar auðlindir í lögsögu 
Grindavíkur. Stefnumótunarvinnan skal því 
ekki einskorðist við orkunýtingu í eigin landi 
heldur að vinnan verði útvíkkuð þannig að 
hún taki almennt á nýtingu allra auðlinda er 
snerta Grindavík vegna þess hversu samtengd 
þessi mál eru. Heitt og kalt vatn, víðerni, óskert 
strandlengja, andstæður í landslagi, haf, dýralíf, 
hreint loft, vindorka eru dæmi um auðlindir 
sem eru beint eða óbeint tengdar jarðhita-
auðlindinni. Þá þarf að huga að mögulegum 

framtíðar auðlindum og breytt vægi auðlinda 
í núverandi mati. Einnig að stefnumótunin sé 
innan þess er lög heimila og að tillit er tekið til 
opinberrar umræðu um málaflokkinn. Af þess-
um sökum þarf umræða og stefnumótunar-
vinna að snúast um auðlindanýtingu almennt. 
Að öðrum kosti verður stefnumótun í málefn-
um jarðhitanýtingar ekki unnin á raunsæjum, 
réttum og sanngjörnum forsendum. 

Með stefnumótunarvinnu er reynt að rýna 
inn í framtíðina með þeirri óvissu sem því 
fylgir. Fyrstu skref í slíkri vinnu kalla oft á svör 
við grundvallarspurningum sem ekki hefur 
verið svarað áður. Nauðsyn er að velja og hafna 
m.t.t. fjárhagslegs styrks og gæða þjónustu 
sveitarfélags og annars er málinu við kemur. 
Einnig að ekki einungis verði horft til svæða 
til orkuvinnslu og umhverfisverndar, heldur 
einnig aðferðar til beislunar orku eða verndar. 
Taka þarf tillit til þess að sveitarfélagið setur 
línurnar en er ekki endilega eini gerandinn í 
málum. Val á samstarfsaðila þarf að liggja fyrir 
á öllum stigum. Vert er einnig að hugleiða, hver 
tímaramminn í aðgerðum eigi að vera og hver 
áhættan í aðgerðum/ákvörðunum megi vera. Á 
að fara eigin leiðir eða á/má vinna með öðrum. 
Mega útlend fyrirtæki vera þar á meðal. Hver 
er siðferðileg skylda bæjaryfirvalda í þessu 
sambandi – gagnvart bæjarbúum, á landsvísu 
og heimsvísu. 

Meta þarf hvort aðgerðir inn í framtíðina kalli 
á breytingar á stjórnsýslu eða stoðkerfi innan 
Grindavíkurbæjar og ef svo er hvernig ber að 
bregðast við því. 

Eftirfarandi er tillaga að Auðlindastefnu 
Grindavíkur. 

9. febrúar 2009.

Auðlindastefna 
Grindavíkur
Virkjun auðlinda í eigin lögsögu er mikilvægt 
og stórt mál hvers sveitarfélags og kallar á 
alhliða stefnumótun í rekstri sveitarfélagsins. 
Þrátt fyrir að aðkallandi sé að Grindavík-
urbær marki  sér stefnu í nýtingu auðlinda þá 
þarf auðlindastefna að vera hluti af heild-
arstefnumótun Grindavíkurbæjar og sem slík 
hluti af aðalskipulagi. Líta þarf  heildstætt á 
allar auðlindir í lögsögu Grindavíkur einnig 
auðlindir í sjó og lofti. Stefnumótunarvinnan 
má ekki einskorðast við orkunýtingu í eigin 
landi heldur þarf að útvíkka hana þannig að 
hún taki almennt á nýtingu allra auðlinda 
er snerta Grindavík. Heitt og kalt vatn, víð-
erni, ósnortin strandlengja, andstæður í 
landslagi, haf, hreint loft, dýralíf, vindur og 
menning eru dæmi um auðlindir sem beint 
eða óbeint tengjast jarðhitaauðlindinni og 
nýtingu hennar.  Þá þarf að huga að mögu-
legum framtíðar auðlindum og breyttu vægi 
auðlinda í núverandi mati. Af þessum sökum 
þarf umræða og stefnumótunarvinna að 
snúast um auðlindanýtingu almennt og vera 
hluti af heildar stefnumótun Grindavíkur. 
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Hagsæld og auðlindanýting
Grindavíkurbær standi vörð til framtíðar um 
hagsmuni sína og annarra Íslendinga hvað 
varðar nýtingu allra auðlinda í lögsögu sveitar-
félagsins.

Auðlindir sveitafélagsins eru m.a. heitt og kalt 
vatn, heitur og kaldur jarðsjór, jarðgufa, ósnort-
in náttúra, víðerni, hreint loft, dýralíf á landi og 
sjó, vindur, menning, jarðefni og orka/efni í sjó.

Grindavíkurbær njóti ávallt hags af nýtingu 
auðlinda í lögsögu sveitarfélagsins.

Hagur af nýtingu auðlinda getur verið með 
beinum tekjum eða af rekstri sem settur er upp 
samfara nýtingu auðlindar.

Grindavíkurbær mun, samhliða samþykktri 
auðlindastefnu, setja í aðalskipulag áætlun 
um verndun náttúru er byggir á áformum um 
stofnun Eldfjallagarðs í lögsögu Grindavíkur og 
jafnvel víðar.

Nýting auðlinda
Grindavíkurbær stjórni nýtingu auðlinda í 
eigin lögsögu líkt og lög kveða á um. Jafnframt 
sé tekið tillit til stefnumörkunar alþingis í 
málaflokknum. 

Grindavíkurbær stefni á að vera virkur 
umsagnaraðili hvað varðar stefnumótun ríkis-
ins á sviði auðlindanýtingar, sérstaklega m.t.t. 
til rammaáætlunar um nýtingu jarðhita- og 
vatnsafls, nýtingar sjávarfangs og náttúruvernd-
aráætlunar. 

Skipulag Grindavíkurbæjar skal taka mið af 
nýtingu allra auðlinda í landi sveitarfélagsins 
og tryggja jafnræði á nýtingu þeirra og meta 
mögulegar óframkomnar auðlindir og taka tillit 
til þeirra eins og hægt er. 

Grindavíkurbær skal leitast við að tryggja 
ábyrga nýtingu auðlinda í eigin lögsögu. Með 
ábyrgri nýtingu skal leitast við að auðlind sé 
nýtt á sjálfbæran hátt þannig að tryggt sé að 
ofnýting eigi sér ekki stað. 

Við mati, á hagkvæmni nýtingar skal sveit-
arfélagið hafa til leiðsagnar samþykkta að-
ferðafræði við mat hvers verkefnis. 

Hluti af auðlindastefnu aðalskipulags 
Grindavíkur er skipulagning á Eldfjallagarði. 
Öll jarðhitasvæði Grindavíkur munu verða háð 
skipulagi Eldfjallagarðsins.

Jarðhitanýting
Jarðhitanýting til orkuvinnslu í lögsögu Grinda-
víkur skal vera til hagsauka fyrir Grindavík og 
Ísland í heild.

Grindavíkurbær er eina sveitarfélagið á land-
inu sem hefur háhitasvæði á láglendi nærri 
íbúðabyggð. 

Tækifæri til jarðhitanýtingar í iðnaði, í 
Grindavíkurbæ eru mikil og möguleikar á hag-
kvæmri orkuafhendingu eru töluverðir þar sem 
iðnaðarsvæði geta legið nærri orkuverum.

Tenging iðnaðarsvæða við orkuver í skipulagi 
Grindavíkur er mikilvæg við atvinnu uppbygg-
ingu svæðisins. Slík iðnaðarsvæði geta verið 
mjög verðmæt til framtíðar litið. 

Grindavíkurbær leggur áherslu á að virkjanir 
á láglendi nærri bænum s.s. Svartsengi, Eldvörp 
og Arnarsetur geti afhent orku beint inn á 
nálæg iðnaðarsvæði í lögsögu Grindavíkurbæj-
ar og auki þannig hagsæld með fjölbreyttara 
atvinnulífi.

Grindavíkurbær leggur áherslu á að hag-
kvæmni virkjana sem liggja fjær bæjarfélaginu 
sjálfu og fjær iðnaðarlóðum í sveitarfélaginu, 
skuli metin hagkvæmar miðað við hámarks 
fjárhagslega afkomu auk hámarks samfélagslegs 
ávinnings fyrir Grindavíkurbæ og Ísland.

Stýring nýtingar
Sveitarfélög hafa umsagnarrétt yfir auðlindum í 
eigin lögsögu og geta stöðvað öll áform um nýt-
ingu auðlinda falli slík áform ekki að kröfum 
sveitarfélags.

Réttur sveitarfélaga í skipulagsákvörðunum er 
varða jarðhitanýtingu er ótvíræður samkvæmt 
skipulags- og byggingalögum nr. 73/1997. Þar 
segir að skipulagsskyldar framkvæmdir skulu 
vera í samræmi við skipulagsáætlanir. 

Við útgáfu rannsóknarleyfa hjá Iðnaðarráðu-
neytinu þarf rannsóknaraðili að leita eftir 
heimild hjá sveitarfélagi til að setja upp aðstöðu 
til rannsóknaborana og óska eftir breytingum 
á skipulagi þannig að fyrirhugað athafnasvæði 
verði iðnaðarsvæði sé það ekki slíkt fyrir. 

Leita þarf samþykki sveitarfélags, vegna 
áforma á nýtingu jarðhita í landi þess, til orku-
framleiðslu í framhaldi jákvæðra rannsókna. 

Starfsleyfi þarf vegna reksturs orkuvers. Slíkt 

leyfi er veitt af viðkomandi heilbrigðisnefnd er 
leitar umsagnar viðkomandi sveitarfélags sbr. 
reglugerð nr. 

785/1999 og sveitarfélaginu til ráðgjafar eiga 
að vera stofnanir eins og Umhverfisstofnun og 
Orkustofnun.

Eignarhald og tekjur 
af jarðhitaréttindum
Grindavíkurbær fari með og/eða eignist öll 
jarðhitaréttindi í lögsögu sveitarfélagsins til að 
njóta fjárhagslegs hags af orkunýtingu þeirra.

Í 3. gr. laga nr. 57/1998, um rannsóknir og 
nýtingu á auðlindum í jörðu með áorðnum 
breytingum stendur:

“Eignarlandi fylgir eignarréttur að auðlindum 
í jörðu”.

Í 12. gr. sömu laga segir: 
„Landeigandi má ekki undanskilja eignarlandi 

sínu jarðhitaréttindi, nema með sérstöku leyfi 
ráðherra. Heimilt er að framselja réttindi til 
ríkis eða sveitarfélags eða félags sem alfarið er 
í eigu ríkis og/eða sveitarfélaga og sérstaklega 
er stofnað til að fara með eignarhald þessara 
réttinda“. 

Því mun Grindavíkurbær stefna á að eignast 
jarðhitaréttindi innan lögsögu sveitarfélagsins.

Markmið með kaupum á  jörðum / 
jarðhitaréttindum er að færa stjórn og 
umsjón með nýtingu auðlinda í lögsögu 
Grindavíkurbæjar í hendur sveitarfélagsins. 
Þannig færast hagsmunir af ábyrgri nýtingu til 
sveitarfélagsins. 

Með kaupum á landi og jarðhitaréttindum 
skuldbindur Grindavíkurbær sig til að leggja 
hluta tekna af nýtingu jarðhitaauðlindar til 
grunnrannsókna á auðlindinni og umgengni 
við hana. 

Með skipulagningu á Eldfjallagarði munu 
öll jarðhitasvæði Grindavíkur vera háð því 
skipulagi. Með innleiðingu auðlindastefnu og 
uppbyggingu á Eldfjallagarði verður markvisst 
tekið á náttúruvernd samfara nýtingu jarðhita..

Með eignarhaldi á jarðhitaréttindum tekst 
Grindavíkurbær á hendur aukna ábyrgð við 
stjórn auðlindanýtingar og atvinnuþróunar 
innan sveitarfélagsins. 

Ágætu Grindvíkingar!
Forvarnardagurinn var haldinn í þriðja sinn 

fimmtudaginn 6. nóvember 2008. Sem fyrr var 
hann haldinn að frumkvæði forseta Íslands í 
samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga 
og landssamtaka á sviði íþrótta- og æskulýðs-
mála.  Að venju fólst dagskrá Forvarnardagsins 
í verkefnavinnu í öllum 9. bekkjum grunnskól-
anna og tók 9. bekkur grunnskólans í Grinda-
vík þátt í deginum.  Tilgangur þeirrar vinnu 
er að fá fram sjónarmið unglinganna sjálfra, 
skoðanir þeirra og reynslu:
- Hvað vilja unglingar gera oftar með fjöl-

skyldum sínum?
- Hvað geta þeir sjálfir gert til að stuðla að 

fleiri samverustundum innan fjölskyldunn-
ar?

- Hvað er það sem hvetur börn og unglinga til 
þátttöku í skipulögðu íþrótta- og æskulýðs-
starfi?

- Hver er ávinningurinn að því að drekka ekki 
áfengi á unglingsárunum að þeirra mati?

- Hvaða stuðning telja þeir bestan í þeim 
efnum?

Niðurstöðurnar sem unnar eru úr svör-
um ungmennanna sýna fram á að þau hafa 
sterkar skoðanir á því hvað er besta forvörnin 
gegn vímuefnaneyslu. Skýrt kemur fram  að 
ungmenni vilja eyða tíma með foreldrum og 
fjölskyldu. Þau vilja aukna samveru bæði í 
útiveru, ferðalögum, íþróttum og heima fyrir. 
Hversdagslegir hlutir eins og að borða saman 
eru efstir á óskalistanum. 

Niðurstöður sýna jafnframt að mikill 
þrýstingur er frá vinum og félögum til að 
hefja áfengisneyslu.  Það þarf kjark og mikla 
staðfestu til að standa á sínu og geta sagt NEI. 
Stuðningur foreldra er ungmennunum mik-
ilvægur og þau gera sér grein fyrir gildi góðra 
fyrirmynda, sem geta verið foreldrar, frændur 
og frænkur eða systkini og fjölskyldan í heild 
sinni.  Mikilvægt er að foreldrar sýni börn-
um sínum stuðning og leiði þau til heilbrigðs 
lífs. Skilaboð til barnanna verða að vera skýr 
og reglurnar sem þau eiga að fylgja verða 
sömuleiðis að liggja ljósar fyrir. Það hefur sýnt 
sig að ef foreldrar eru samtaka um þær reglur 
sem eiga að gilda um líf barnanna þá verða þær 
fljótt sjálfsagður hluti af daglegu lífi sem allir 
fylgja. 

Innan forvarnarteymis Grindavíkur eru 
töluverðar áhyggjar gagnvart aukinni neyslu 
áfengis, sem hefur orðið vart við á meðal 
unglinga í 9. og 10. bekk, á þessum vetri.  Við 
því þarf að bregðast og þar eru þið foreldrar/
forráðamenn í lykilhlutverki.  Eftirlitslaus partý 
eiga ekki að viðgangast en nokkur slík partý 
hafa verið haldin hér í Grindavík í vetur.  Í eft-

irlitslausum partýum geta komið upp aðstæður 
sem börn ráða ekki við og þar sem ekki er 
ábyrgur fullorðinn til staðar er viss slysahætta 
og ef eitthvað gerist ráða börnin sömuleiðis illa 
við það. Lítið partý getur farið fljótt úr böndum 
þar sem skilaboð berast hratt á milli unglinga 
um eftirlitslaus partý.  

Virðum reglur um útivistartíma. Þessar reglur 
eru samkvæmt barnaverndarlögum og settar 
til að vernda börnin okkar og eru  mikilvægar 
fyrir heilsu og vellíðan barna og ungmenna.

- Fyrst ber að nefna að börn og ungmenni 

sem eru að vaxa og þroskast þurfa nægan svefn. 
Það að vera komin heim á skikkanlegum tíma 
og eiga smástund heima fyrir háttinn hjálpar 
þeim til að fara fyrr að sofa. Góður svefn gerir 
þau ekki bara hæfari til að takast á við verkefni 
hversdagsins heldur eru þau líklegri til að lenda 
í slysum ef þau eru þreytt og illa sofin.

- Börn og unglingar sem eru úti á ráfi fram 
eftir kvöldum eru líklegri til að fara fyrr að fikta 
við tóbak, áfengi eða önnur vímuefni. Forvarn-
argildi útivistarreglna er augljóslega mikið.

Foreldrar geta vel sett sínar eigin reglur innan 
ramma útivistarreglnanna. 

Foreldrar! Verum vakandi yfir velferð 
barnanna okkar. Verið upplýst um vinahópinn. 
Verið í sambandi við foreldra vinahópsins. Sýn-
um börnunum að okkur er ekki sama um þau.  
Verndum börnin fyrir óæskilegum aðilum. 
Stöndum saman um að virða útivistartímann. 

Kristinn J. Reimarsson
frístunda- og menningarfulltrúi 

Grindavíkurbæjar.

Foreldrar 
– elskum börnin okkar

Foreldrar
Stöndum saman
Styðjum börnin okkar í því að afþakka áfengi 
og önnur vímuefni.

Foreldrar
Elskum börnin okkar
Veist þú hvað barnið þitt ætlar að gera um 
helgina?

Foreldrar
Elskum börnin okkar
Veist þú hvað barnið þitt ætlar að gera á 
Sjóaranum síkáta?

Foreldrar
Sýnum ábyrgð
Áfengi má ekki selja, veita eða afhenda 
ungmennum undir 20 ára aldri.

Foreldrar
Sýnum ábyrgð
Reglur um útivistartíma barna og ungmenna 
eru í fullu gildi – líka á sumrin.

Foreldrar
Stöndum saman
Leyfum ekki eftirlitslaus partý.

Foreldrar
Elskum börnin okkar
Gleðjumst með börnunum okkar í allt 
sumar.

Foreldrar
Stöndum saman
Leyfum ekki eftirlitslaus ferðalög.

Foreldrar
Elskum börnin okkar
Veist þú hvar barnið þitt er í kvöld?

Foreldrar
Elskum börnin okkar
Veist þú hvar barnið þitt er núna?

Ítarefni og ferkar upplýsingar um málefnið er hægt að nálgast á heimasíðu SAMANHÓPS-
INS, www.samanhopurinn.is og á heimasíðu Lýðheilsustöðvar, www.lydheilsustod.is

Þeir unglingar sem eru undir virku eftirliti foreldra, 
fá stuðning heiman frá og njóta samvista með fjöl-
skyldunni eru að öðru jöfnu ólíklegri til að verða 
áfengi og öðrum vímuefnum að bráð
Meginmarkmið í forvarnarmálum í Grindavík er að stuðla að auknu heilbrigði og ham-
ingju barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra þannig að Grindvík standi undir nafni sem 
fjölskylduvænt bæjarfélag. Til að það takist, þarf markvissa og góða samvinnu meðal 
þeirra sem vinna að málefnum barna, ungmenna og fjölskyldum þeirra. STÖNDUM 
SAMAN og höfum eftirfarndi hvatningarorð SAMANHÓPSINS í huga:
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Óhætt er að segja að bylting hafi átt sér stað 
hjá Slökkviliði Grindavíkur eftir að nýr 
slökkvibíll var tekinn í gagnið með formleg-
um hætti í byrjun mars en bíllinn er líklega 
sá fullkomnasti á landinu. Félag Slökkviliðs-
manna í Grindavík var í sannkölluðu hátíð-
arskapi í tilefni vígsludagsins og gerði sér 
lítið fyrir og gaf Grindavíkurbæ manna- og 
tækjabíl, bænum að kostnaðarlausu!

 Ásmundur Jónsson slökkviliðsstjóri og Jóna 
Kristín Þorvaldsdóttir bæjarstjóri fluttu ávörp 
í tilefni dagsins. Fram kom í máli Ásmundar 
að bíllinn er af gerðinni Scania P 380 og er 
með tvöföldu húsi af gerðinni CP 31, með 
sæti fyrir 7 slökkviliðsmenn. Fimm sæti eru 
sérútbúin með reykköfunartækjum í sætis-
baki. Þessi útfærsla á yfirbyggingu frá Scania 
er það fyrsta sinnar tegundar sem flutt er til 
landsins til notkunar í slökkvibíl. Yfirbygging 
bílsins er smíðuð hjá Sigurjóni Magnússyni 
á Ólafsfirði og er úr trefjaplasti og á að vera 
viðhaldsfrí. Ásmundur afhenti Jónu Kristínu 
lyklana að slökkvibílnum en bæjarstjórinn 
afhenti Ásmundi þá að nýju enda væru þeir 
best geymdir þar.

En síðan var komið að óvæntri uppákomu. 
Í sal slökkviliðsins við vígsluathöfnina var 
einhver stærsti pakki sem um getur. Félagar 
í slökkviliðinu rifu utan af honum og í ljós 
kom manna- og tækjabíll sem Félag Slökkvi-
liðsmanna í Grindavík flutti til landsins og gaf 
Grindavíkurbæ. Bíllinn er af gerðinni Mercedes 
Benz 508, árgerð 1981 en ekinn aðeins 20 þús-
und km. og í algjöru toppstandi. Bíllinn var 

fluttur frá Þýskalandi og í honum er geymdur 
allur hugsanlegur búnaður sem kemur að 
góðum notum við útköll eins og rafmagns- og 
bensíndælur, vatnssugur og fleira. 

Óhætt er að segja að Slökkvilið Grindavíkur 
sé afar vel tækjum búið eftir þessar viðbæt-
ur. Að sögn Ásmundar er nú verið að þjálfa 
slökkviliðsmennina á nýja bílinn.

Grindavíkurbær og Slökkvilið Grindavíkur 
undirrituðu tímamótasamning í byrjun apríl 
um tryggingu slökkviliðsmanna vegna slysa 
við slökkviliðsstörf og að slökkviliðsmenn 
falla undir starfsmannastefnu Grindavík-
urbæjar. Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, bæj-
arstjóri, og Petrína Baldursdóttir, formaður 
bæjarráðs, undirrituðu samninginn fyrir 
hönd Grindavíkurbæjar, með fyrirvara um 
samþykki bæjarstjórnar, en Sigurður Hall-
dórsson og Hjörtur Waltersson fyrir hönd 
starfsmanna Slökkviliðs Grindavíkur.

Samningurinn felur í sér sérákvæði varðandi 
tryggingu vegna slysa við slökkvistörf. Grinda-
víkurbær ábyrgist fjögurra vikna biðlaun vegna 
slysa við slökkvistörf, ef slysatrygging launþega 
hjá vinnuveitanda viðkomandi slökkviliðs-
manns, greiðir ekki biðlaun þann tíma. Greiðslur 
biðlauna miðast við frá þeim degi er slys 
verður og við meðaltalslaun síðustu 3ja mánaða 
þess slasaða. Að fjórum vikum liðnum koma 
greiðslur úr slysatryggingu slökkviliðsmanna 
Grindavíkurbæjar, eins og tryggingin kveður á 
um, með vikulegri greiðslu, að hámarki til 48 
vikna. Einnig innifelur slysatryggingin dánar- og 
örorkubætur.

Eftir undirskriftina buðu slökkviliðsmenn 
bæjarstjóra og formanni bæjarráðs í kaffi og 
rjómavöfflur og svo var tekinn rúntur um bæinn 
á nýja slökkvibílnum.

Ásmundur Jónsson slökkviliðsstjóri, er afar 
ánægður með þennan tímamóta samning enda 
sá fyrsti sinnar tegundar á landinu, eftir því sem 
næst verður komist.

,,Samningurinn þýðir að nú vita slökkviliðs-

menn nákvæmlega hvar þeir standa þegar þeir 
mæta til vinnu gagnvart eigin öryggi og trygg-
ingum. Þetta er stór hópur fjölskyldumanna sem 
gengur ekki lengur út í óvissuna. Slökkviliðsstarf 
er talið eitt hið hættulegasta sem unnið er á frið-
artímum. „Við viljum þakka bæjaryfirvöldum 
fyrir góða samvinnu og skilning á okkar starfi, 
þetta var unnið á faglegum nótum og allir eru 
sáttir,” sagði Ásmundur jafnframt.

Menntaskóla 
Grindavíkur 
seinkar um ár 
- tekur til starfa haustið 2010

Fulltrúar Grindavíkurbæjar ásamt verkefnisstjóra 
Menntaskóla Grindavíkur funduðu með Katrínu 
Jakobsdóttur, menntamálaráðherra, og starfs-
mönnum ráðuneytsins, á dögunum um fyrirhug-
aðan menntaskóla.

Grindavíkurbær hefur unnið að því frá í fyrra-
haust að Menntaskóli Grindavíkur taki til starfa 
næsta haust. Eftir þennan fund er hins vegar ljóst að 
svo verður ekki og því er stefnt að því að Mennta-
skóli Grindavíkur taki til starfa haustið 2010.

,,Menntamálaráðherra tók okkur mjög vel og 
það var greinilegur vilji af hálfu Katrínar að leggja 
okkur lið. Hins vegar var því hafnað að skólinn 
byrji í haust, aðallega vegna tímaskorts. Þetta voru 
vonbrigði sérstaklega í ljósi þess að Grindavíkurbær 
var tilbúinn að teygja sig ansi langt svo af þessu gæti 
orðið. Hins vegar standa vonir til að skólinn taki til 
starfa haustið 2010,” segir Eyjólfur Bragason, verk-
efnisstjóri Grindavíkurbæjar vegna menntaskólans.

Eyjólfur segir að ráðherraskipuð nefnd um skól-
ann með fulltrúum ráðuneytisins og Grindavík-
urbæjar eigi að skila af sér fyrir 1. júní nk. og því 
verði áfram unnið að þessu mikilvæga hagsmuna-
máli fyrir Grindavíkurbæ af fullum krafti.

Nýir starfsmenn 
hjá Grindavíkurbæ
Grindavíkurbær hefur ráðið 
þrjá nýja starfsmenn.  Þorsteinn 
Gunnarsson hefur verið ráðinn 
upplýsinga- og þróunarfulltrúi. Um 
nýtt starf er að ræða hjá bæn-
um. Þorsteinn hefur starfað sem 
íþróttafréttamaður hjá Stöð 2 und-
anfarin níu ár og verið formaður 
Samtaka íþróttafréttamanna. Hann 
nam fjölmiðlafræði við Háskólann 
í Gautaborg. 

Maggý Hrönn Hermannsdótt-
ir hefur verið ráðin skólastjóri 
Hópsskóla sem tekur til starfa um 
næstu áramót. Hún er kennara-
menntuð  og hefur verið deild-
arstjóri yngri deildar Öskjuhlíð-
arskóla undanfarin átta ár og er að 
ljúka viðbótarmenntun í stjórnun. 

Páll Ólafsson hefur verið ráðinn 
félagsráðgjafi frá 1. júní nk. Hann 
menntaði sig í Bandaríkjunum 
og lauk meistaraprófi í félagsráð-
gjöf í Svíþjóð. Páll er formaður 
Félagsráðgjafafélagsins en nú síðast 
starfaði hann sem félagsráðgjafi á 
fjölskyldusviði Garðabæjar.

Nýr slökkvibíll vígður

Tímamóta samningur bæjarins og slökkviliðsins

1. gr. Tilgangur. 
Reglur þessar eru til þess að styðja við 
atvinnulífið og viðhalda/fjölga atvinnu-
möguleikum í Grindavíkurbæ í því ástandi 
sem hefur skapast í þjóðfélaginu eftir hrun 
bankanna. Þá þurfi að finna leiðir til að 
aðstoða aðila með hugmyndir að nýjum 
atvinnutækifærum og nýjum fyrirtækjum 
í Grindavík. 

Umsóknarferillinn er í eftirfarandi 
reglum settur fram í ljósi þeirra aðstæðna 
sem eru í þjóðfélaginu og kalla á óhefð-
bundnar aðferðir til að halda uppi stöðugu 
atvinnustigi í bæjarfélaginu.

2. gr. Gatnagerðargjöld. 
Heimilt er að að veita félögum sem byggja 
nýbyggingar fyrir eigin atvinnurekstur í 
sveitarfélaginu afslátt af gatnagerðargjaldi 
skv. lögum nr. 153/2006, um gatnagerð-
argjald, og samþykkt um gatnagerðargjald 
fyrir Grindavíkurbæ. Skoða skal heimild til 
að veita afslátt til fyrirtækja með hliðsjón 
af því hve mörg störf skapast með tilkomu 
félags til sveitafélagsins.

3. gr. Önnur gjöld. 
Vegna núverandi efnahagsástands og auk-
ins atvinnuleysis er heimilt að veita tíma-
bundið afslátt af gjaldskrám bæjarfélagsins 
í allt að 3 ár, frá og með flutningi heim-
ilisfangs og starfsstöðvar í sveitarfélagið. 

Skoða skal heimild til að veita afslátt til 
fyrirtækja með hliðsjón af því hve mörg 
störf skapast með tilkomu félags til sveita-
félagsins.

4. gr. Hlutafé. 
Heimilt er að kaupa hluti í félagi sem hefur 
verið með heimilisfang og starfsstöð sína í 
Grindavíkurbæ í einn almanaksmánuð. 

Atvinnuþróunarsjóður leggur að hámarki 
1/3 á móti félagi. 

Áður en heimild þessari er beitt getur 
atvinnuþróunarsjóður leitað umsagnar 
atvinnu- og ferðamálanefndar og fengið 
utanaðkomandi, óháðan sérfræðing til 
að meta möguleg verðmæti félagsins og 
áhættu af kaupunum ef talið er að félagið 
geti aukið atvinnutækifæri í Grindavík. 

5. gr. Lán. 
Heimilt er að veita félagi sem er með 
heimilisfang og starfsstöð í Grindavíkurbæ 
lán gegn tryggum veðum. 

Áður en heimild þessari er beitt getur 
atvinnuþróunarsjóður leitað umsagnar 
atvinnu- og ferðamálanefndar og fengið 
utanaðkomandi, óháðan sérfræðing til 
að meta möguleg verðmæti félagsins og 
áhættu af kaupunum ef talið er að félagið 
geti aukið atvinnutækifæri í Grindavík.

6. gr. Flutningsstyrkur 
Heimilt er að styrkja félög sem flytja heim-
ilisfang og starfsstöð í Grindavíkurbæ. 
Styrknum er úthlutað eftir að fyrirtækið 
hefur starfað í sveitarfélaginu í 1 mánuð.

7. gr. Umsóknarferill 
Skila inn umsóknareyðublaði með þeim 
gögnum sem þarf:
-  Endurskoðaður ársreikningur eða 

áætlun 
-  Áætlun um starfsemi næstu árin 
-  Greinargerð um ástæður fyrir þörf á 

aðkomu bæjarins 
-  Fjöldi starfsmanna 
-  Líkleg þörf fyrir kaup á þjónustu í bæj-

arfélaginu – afleidd störf
Umsókn er sett í umfjöllun í atvinnu-

málanefnd og hún kemur með tillögu um 
afgreiðslu. 

Aðili sem hefur áhuga á að flytja starf-
semi sína til Grindavíkur verður boðaður á 
fund atvinnumálanefndar um umsóknina 
og áform sín um viðkomandi fyrirtæki.

Atvinnuþróunarsjóður leggur til við 
bæjarstjórn afgreiðslu umsókna úr at-
vinnuþróunarsjóði, sbr. greinar nr. 2 - 6.

8. gr. Endurskoðunarákvæði 
Breytingar eru hraðar og stöðugar í þjóð-

félaginu í dag og því þörf á að endurskoða 
þessar reglur fljótlega og þróa þær svo 
áfram, því verða þær endurskoðaðar næst 
í maí 2009.

Að öllu jöfnu endurskoðast reglurnar að 
hausti í tengslum við fjárhagsáætlunargerð.

Reglur Grindavíkurbæjar 
að atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu

Samþykkt á bæjarstjórnarfundi 11. mars 2009

Þorsteinn 
Gunnarsson

Maggý Hrönn 
Hermannsdóttir

Páll Ólafsson
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Að venju var mikið um dýrðir á árshátíð 
Grunnskóla Grindavíkur á dögunum. Dag-
skráin var fjölbreytt og skemmtileg og gaman 
að sjá hve hversu krakkarnir voru hugmynda-
ríkir. Eftir dagskrána var svo kaffihlaðborð 
fyrir krakkana og foreldra á yngsta stigi en á 
miðstigi og unglingastigi var vöfflusala. 

Hápunkturinn var að sjálfsögðu frumsýning 
á leikritinu ,,Ýkt kominn yfir þig” í leikstjórn 
Víðis Guðmundssonar. Greinilegt var að nem-
endur og leikstjóri höfðu lagt mikið á sig við 
undirbúninginn því leikritið var stórskemmti-
legt og frammistaða leikara, í smáum hlutverk-
um sem stórum, hreint frábær. Með helstu hlut-
verk fóru Telma Sif Reynisdóttir, Kjartan Helgi 
Steinþórsson, Róshildur Björnsdóttir, Bjarni 
Þórarinn Hallfreðsson, Sara Hrund Helgadóttir, 
Einar Ómar Eyjólfsson, Hanna Dís Gestsdóttir 
og Axel Þór Bergmann.

Kennarar unglingadeildarinnar létu ekki sitt 
eftir liggja og settu upp eigin útgáfu á Latabæ 
þar sem Glanni glæpur (Ægir Viktorsson) 
reyndi eins og venjulega að spilla heilsueflingu 

Íþróttaálfsins (Pálmi Ingólfsson). Ekki verður 
annað sagt en að kennarar skólans séu ansi 
fjölhæfir.

Eftir leikritin var árshátíð skólans fyrir 5.-10. 
bekk þar sem hljómsveitin Á móti sól með 
Magna í fararbroddi sá um fjörið en fyrr um 
kvöldið sá skólahljómsveitin Bigalow um 
upphitun. Það var gaman að sjá hversu margir 
lögðu ómælda vinnu á sig til að gera umgjörð 
dansleiksins sem glæsilegasta og nemendur 
skörtuðu sínu fegursta. Frábær endir á frábær-
um degi. Allir nemendur eiga sannarlega hrós 
skilið fyrir óaðfinnanlega framkomu og heil-
brigða skemmtun.

Sögu- og örnefnaskilti vígt 
ofan við Stórubót 

Grindavíkurbær virðist vera afar spennandi 
kostur fyrir ýmsa atvinnustarfsemi en inn á 
borð bæjaryfirvalda hafa borist ýmis erindi 
með spennandi verkefnum sem vonandi ræt-
ist úr.

Andri Ottesen og Haukur Óskarsson frá 
Carbon Recycling International ehf. funduðu 
með bæjarráði Grindavíkur á dögunum og 
kynntu stöðu mála varðandi byggingu metan-
ólsverksmiðju í Svartsengi. Verksmiðjan er 
tilraunastöð, fyrsti áfangi í röð frekari mann-
virkja. Bæjarráð bindur vonir við að á árinu 
verði farið í fyrirhugaðar framkvæmdir þar sem 
skipulag í Svartsengi liggur fyrir. Þetta verður 
fyrsta verksmiðja sinnar tegundar í heiminum. 
Umhverfismat fyrir verksmiðjuna er þegar 
lokið og verksmiðjan er komin á deiliskipulag 
Grindarvíkurbæjar.

Helstu aðstandendur CRI fyrirtæksins eru 
Landsbankinn, Olís, Hitaveita Suðurnesja, 
Mannvit, bandaríski fjárfestingasjóðurinn 
Focus Group, einnig eru einstaklingar á bak við 
fyrirtækið eins og Sindri Sindrason sem gegnir 
stöðu stjórnarformanns og Bjarni Ármansson 
sem einnig gegnir stjórnarsetu. Fyrir ráðgjaf-
aráði fyrirtækisins eru Georg Olah, nóbels-
verðlaunahafi í efnafræði 1994 og Þorsteinn 
Sigfússon, handhafi hinna rússnesku orku-
verðlauna. Fyrirtækið var stofnað í mars 2006 
af þeim Friðrik Jónssyni, Art Schullenberger, 
Oddi Ingólfssyni og KC. Tran.

„Markmið fyrirtækisins er að vera leiðandi 
í heiminum við að þróa tækni sem nýtir og 
umbreytir koltvísýringsútblæstri yfir í nýtanlegt 
hráefni til að búa til eldsneyti á bensín og 
díselbíla og önnur farartæki án þess að breyta 
þurfi á neinn hátt gangverki bílsins og nota nú-
verandi mannvirki við dreifingu og sölu. Gangi 
áætlanir fyrirtækisins til ársins 2015 eftir þá er 
reiknað með að árleg minnkun koltvísýrings-

útblástur verði um milljón tonn og framleiðsla 
eldsneytis verði um 440 milljón lítra það ár sem 
mun að mestu leyti verða flutt út til sölu erlend-
is,” segir Andri Ottesen, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs hjá CRI. Reiknað er með að um 30 
störf skapist við þá verksmiðju sem verður álíka 
að stærð og umfangi og núverandi starfsemi 
Hitaveitu Suðurnesja að Svartsengi.

Áætlað er að um að 400 framtíðarstörf hafi 
skapast við framleiðslu Carbon Recycling Int-
ernantional á Íslandi fyrir árið 2015.

Viðræður um uppsetningu og rekstur á sól-
arkísilvinnslu í Grindavík eru komnar á skrið 
eftir að fulltrúar verkefnisins funduðu með 
bæjarstjórn Grindavíkur og skoðuðu aðstæður 
í Grindavík á dögunum.

„Áform eru uppi um að reisa í fyrsta áfanga 
sólarkísilvinnslu í tveimur áföngum. Orkuþörf 
vegna hvors áfanga er um 50 megawött, fyrri 
áfangi yrði tekinn í notkun 2012 eða 2013 og 
síðari hlutinn, sem yrði nákvæmlega eins, 
kæmist í gagnið tveimur til þremur árum síðar. 
Varanleg störf vegna fyrri hlutans eru um 150 
og þegar báðir áfangarnir verða komnir í gang 
má reikna með um 250 störfum í verksmiðj-
unni. Þá má gera ráð fyrir að afleidd störf vegna 
vinnslunnar verði á annað hundrað,” segir Jóna 
Kristin Þorvaldsdóttir, bæjarstjóri Grindavík-
urbæjar.

„Hér er um alþjóðlegt fyrirtæki að ræða sem 
ræður yfir öflugri þekkingu á þessu sviði og 
vill setja upp vinnslu á hagkvæmum stað, hvort 
heldur hérlendis eða annars staðar. Búist er við 
miklum uppgangi á þessu sviði varðandi virkj-
un sólarorku með kísilflögum og er félagið eitt 
af leiðandi aðilum á þessu sviði á heimsvísu,” 
segir Eyþór Arnalds, framkvæmdastjóri Strokks 
hf., sem er samstarfsaðili að verkefninu.

Ýmis erindi hafa komið inn á borð bæjarins 
að undanförnu frá einkaaðilum í þeim tilgangi 

að skapa atvinnu og fá fleiri ferðamenn til 
bæjarins. Tvö þessara erinda voru tekin fyrir 
hjá  atvinnu- og ferðamálanefnd bæjarins á 
dögunum.

Guðmundur J. Sigurgeirsson mætti á fund 
nefndarinnar og hélt áhugaverða kynningu á 
skrautfiskum. Ljóst er að þarna fer maður sem 
hefur viðað að sér mikilli þekkingu á skraut-
fiskum að því er segir í fundargerð. Guðmund-
ur á mikið safn skrautfiska sem þurfa mikið 
pláss. Hann sárvantar stað undir safnið sitt 
því fiskarnir og búrin eru í geymslu á ýmsum 
stöðum. Gólfflöturinn undir safnið þarf að vera 
að lágmarki 160 fermetrar en hann hugsar sér 
þetta sem einskonar safn og verslun fyrir gælu-
dýraeigendur. Ef vel tekst til gæti þetta verið 
aðdráttarafl t.d. fyrir skóla og ferðamenn.  

Óttó Magnússon og Milen Nikolov kynntu 
svo fyrir nefndinni hugmyndir sínar um ís-
listasafn. Nefndinni lýst vel á þessar hugmyndir 
og leggur til að  frekari upplýsingum verði safn-
að varðandi kostnað, staðarval og hugsanlega 
aðkomu Grindavíkurbæjar að verkefninu.

Hið rótgróna fyrirtæki Glerborg flutti til 
Grindavíkur fyrir skömmu.   Grindavíking-
urinn og athafnamaðurinn Vignir Óskarsson 
hefur ásamt tveimur félögum sínum fest kaup 
á Glerborg og hefur fengið Seljabót 7 á leigu 
undir starfsemina.

,,Ég er fullur bjartsýni. Mér stóð til boða að 
fara upp á Völl með fyrirtækið en ákvað að 
koma heim til Grindavíkur, enda með sterkar 
taugar þangað,“ sagði Vignir.

Mörg spennandi verkefni 
fram undan í atvinnulífinu

Grindavíkurbær og Saltfisksetrið vígðu nýtt sögu- og ör-
nefnaskilti á Gerðavöllum ofan við Stórubót. Af því tilefni 
var bæjarbúum og gestum boðið til rólegrar gönguferðar 
um Vellina og næsta nágrenni. Á skiltinu er uppdráttur af 
svæðinu með helstu minjum og örnefnum, auk texta um 
svonefnt Junkaragerði, viðverustað þýskra fiskimanna á 15. 
öld, Virki Englendinga þar sem lokaorrusta Grindavíkurs-
tríðsins fór fram 10. júní árið 1532 (sem lauk með því að 
15 virkismenn lágu í valnum), mannvirki tengd búskap Grindvíkinga fyrrum o.fl.

Um er að ræða 6. skiltið í röð slíkra í Grindavík. Sjöunda skiltið verður vígt við Hraun austan 
Grindavíkur í septembermánuði n.k. (2009). Með því hefur meginhluti þéttbýlishverfa Grinda-
víkur verið teiknaður upp m.t.t. sýnilegra og sögulegra minja í tengslum við helstu örnefnin. 
Hugmyndin er og að nýta svo efnið til útgáfu fyrir þá sem vilja eignast uppdrættina á kortunum 
svo og til kennslu í grunnskólum bæjarins.

Frábær árshátíð 
í grunnskólanum

Fyrsta æfing Lúðra-
sveitar Grindavíkur
Eftir margra ára hlé var Lúðrasveit Grindavík-
ur endurvakin við Tónlistarskóla Grindavíkur 
fyrir skömmu. Fyrsta æfing sveitarinnar var 
haldin miðvikudaginn 8. apríl síðastliðinn og 
gekk hún ljómandi vel. Stjórnandi sveitarinn-
ar er Tristan Willems. Rúmlega 20 börn eru 
skráð í lúðrasveitarnám og vonast Tristan til 
að Lúðrasveit Grindavíkur geti spilað eitt eða 
tvö lög á vortónleikum skólans.



Grindavíkurbær stendur í miklum fram-
kvæmdum á þessu ári líkt og því síðasta sem 
tæknideild bæjarins stýrir. Fyrir skömmu 
var nýtt fjölnota íþróttahús, Hópið, vígt 
með pompi og pragt en húsið gjörbyltir allri 
íþróttaaðstöðu. 

Uppgreftri og malbikunarframkvæmdum er 
nú nánast lokið í nýja iðnaðarhverfinu. Búið 
er að malbika Eyjasund og Staðarsund sem 
margir hafa beðið eftir og einnig Tangasund og 
Vörðusund. Kostnaður við framkvæmdirnar í 
iðnaðarhverfinu að viðbættum verðbótum eru 
84 milljónir króna og er rétt rúmum 10 milljón-
um króna umfram áætlun sem skýrist að mestu 
leyti af auka fleigun, sem var mun meiri en ráð 
var fyrir gert og getur verið óvissuþáttur í svona 
verkefnum. Við bætist óverulegur aukakostn-
aður vegna loka frágangs. Ný malbikað iðn-
aðarhverfi er án nokkurs vafa  mikil bylting og 
lyftistöng fyrir þau fjölmörgu fyrirtæki sem eru 
á þessum slóðum.

Bygging Hópsskóla stendur yfir af fullum 
krafti undir öruggri stjórn verktakans Grind-
arinnar. Hópsskóli er rúmlega fokheldur og 

verkið hefur gengið mjög vel. Ákveðið hefur 
verið að skólinn taki til starfa um næstu áramót 
en ekki í haust sem gefur svigrúm til þess að 
hægja aðeins á framkvæmdahraðanum. 

Vinna við tjaldsvæðið er á lokasprettinum en 
unnið er að gróðursetningu ásamt því að setja 
niður leiktæki. Þjónustuhús er í útboði (sjá 
nánar um tjaldsvæðið á bls. 2). 

Viðhaldsverkefni fasteigna Grindavíkurbæjar 
fara í útboð nú um mánaðarmótin apríl/maí. 
Framkvæmdum við Dalbraut-Laut er nýlokið. 

Eins og bæjarbúar hafa tekið eftir hefur 
tæknideild bæjarins sett upp hraðavaraskilti við 
innkomu inn í bæinn við Víkurbraut og Aust-
urveg. Skiltin eiga að draga úr hraða bifreiða 
áður en inn í bæinn er haldið.  Innbyggt í skilt-
in er svo búnaður til að telja bíla sem keyra inn 
í bæinn. Þá hefur umferðargreinir verið settur 
upp í Heiðarhrauni til þess að meta og mæla 
bílaumferðina.

Fisktækniskóli Íslands 
staðsettur í Grindavík

Framkvæmdir í fullum gangi 
– kostnaður við iðnaðarhverfið 84 milljónir króna

Undirbúningsfélag að stofnun Fisktækniskóla 
Íslands, sem staðsettur verður í Grindavík, 
var stofnað með formlegum hætti þann 
16. mars 2009. Fisktækniskólinn er í eigu 
Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, 
Grindavíkurbæjar, mennta- og fræðsluaðila 
á Suðurnesjum, einstaklinga auk fyrirtækja 
og stéttarfélaga á Suðurnesjum, á sviði veiða 
og vinnslu sjávarafla auk fiskeldis en þessir 
aðilar leggja til stofnframlag. Fulltrúar þess-
ara aðila skrifuðu undir samning um stofnun 
undirbúningsfélagsins á bæjarskrifstofum 
Grindavíkurbæjar en Jóna Kristín Þorvalds-
dóttir, bæjarstjóri, skrifaði undir samninginn 
fyrir hönd Grindavíkurbæjar. 

Um nýjan skóla er að ræða á grundvelli laga 
um framhaldsskóla og framhaldsfræðslu og 
verður hægt að stunda námið bæði í Grindavík 
og sem fjarnám. Undirbúningsfélagið að stofn-
un skólans er jafnframt samstarfsvettvangur 
fyrir aðila sem vilja stuðla að uppbyggingu 
menntunar á sviði fiskeldis, veiða og vinnslu 
sjávarafla. Fram kom við undirskrift samnings-
ins að það væri vel við hæfi að Fisktækniskóli 
Íslands hefði heimili í Grindavík enda öflugasti 
sjávarútvegsbær landsins.

Hlutverk Fisktækniskólans er m.a. að efla 

fagþekkingu, vera ráðuneytum til aðstoðar við 
uppbyggingu og skipulag náms og fræðslu, 
stuðla að samstöðu fagaðila um verkefnið, auka 
nýliðun í greininni, hvetja fyrirtæki í greininni 
til að taka nema og styðja fyrirtæki í fiskeldi, 
veiðum og vinnslu sjávarafla að taka á móti 
nemum. 

Stofnun Fisktækniskóla Íslands er hug-
arfóstur Ólafs Jóns Arnbjörnssonar, rektors í 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Ólafur Jón hefur 
fylgt hugmynd sinni fast eftir og tók sér m.a. 
ársleyfi frá störfum hjá FS til að hrinda henni í 
framkvæmd.

Nú tekur við áframhaldandi vinna hjá und-
irbúningsfélaginu um að koma skólanum af 
stað en liður í því ferli er að ná samkomulagi 
við ríkisvaldið.

Sjóarinn síkáti
- undirbúinn af fullum krafti

Bæjarhátíðin Sjóarinn síkáti verður 
haldin sjómannadagshelgina 5. – 7. júní. 
Nokkrar breytingar verða á hátíðinni í ár 
en Grindavíkurbær sér nú um skipulagn-
ingu hennar og var Þórarinn Sigvaldason 
fenginn til starfans. 

Dagskráin verður glæsileg líkt og und-
anfarin ár og verður mikið lagt upp úr því 
að virkja bæjarbúa með skipulögðum hætti. 
Sundlaugarpartý, bryggjuball, ýmsar sýn-
ingar og uppákomur, tónleikar, skemmtisigl-
ing, kappróður, stórdansleikir, leiktæki, 
heimsóknir í fyrirtæki og ýmsar uppákomur 
verða líkt og verið hefur en að sögn Þórarins 
verða einnig ýmsar nýjungar sem kynntar 
verða þegar nær dregur. Bænum verður 
m.a. skipt upp í hverfi eftir litum og verða 
bæjarbúar hvattir til þess að halda götugrill 
og skapa góða stemmningu í bænum. Sjó-
mannadagurinn sjálfur, sunnudagurinn, 
verður haldinn með hefðbundnu sniði með 
sjómannamessu og hátíðahöldum við höfn-
ina en sjómannadagsráð sér um þennan 
hluta.

Sjóarinn síkáti er bæjarhátíðin okkar og 
því mikilvægt að allir standi saman til þess 
að gera hana sem glæsilegasta.

JÁRNGERÐUR
- fréttir af bæjarmálefnum

2.  tbl .  2009

Framkvæmdir við Hópsskóla ganga vel. 

Iðnaðarhverfið hefur tekið stakkaskiptum. 


