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KIRKJUGARÐARÁÐ 
 

164. fundur haldinn fimmtudaginn 13. febrúar 2020 

í fundarsal Biskupsstofu. 

_________________________________________________________________ 
 

 

Mætt voru: Ragnhildur Benediktsdóttir lögfræðingur og formaður ráðsins, Þórsteinn 

Ragnarsson forstjóri KGRP,  fulltrúi Kirkjugarðasambands Íslands, Smári Sigurðsson 

framkvæmdastjóri Kirkjugarða Akureyrar, fulltrúi Kirkjuþings, Valtýr Valtýsson 

sveitarstjóri, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kristín Huld Sigurðardóttir 

forstöðumaður Minjastofnunar Íslands sem ritaði fundargerð. Einnig sátu fundinn 

Guðmundur Rafn Sigurðsson framkvæmdastjóri Kirkjugarðaráðs og Sigurgeir Skúlason 

verkefnisstjóri Kirkjugarðaráðs, 

 

Gestur fundarins:. Jóhannes Finnur Halldórsson sat fundinn undir lið 5. 

 

1. Setning fundar 

Fundur settur kl. 10:15. Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt með 

smávægilegum breytingum. 

 

2. Kynning á umsóknum um styrki úr Kirkjugarðasjóði 2020 

Framkvæmdastjóri kynnti styrkumsóknir.  

 

3. Greiðslu- og fjárhagsáætlun Kirkjugarðasjóðs 2020 

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir þessum lið. Greiðslu- og fjárhagsáætlunin 

samþykkt. 

 

4. Úthlutun úr Kirkjugarðasjóði vegna ársins 2020 

Valtýr Valtýsson vék af fundi þegar fjallað var um styrkumsókn Árbæjarkirkjugarðs 

í Holtum. Smári Sigurðsson vék af fundi þegar fjallað var um umsókn Kirkjugarða 

Akureyrar.  

 

Kirkjugarður 
Úthlutun 

2020 
Verkefni 

Suðurprófastsdæmi     

Árbæjarkirkjugarður 700.000 Endurnýja grindverk á vesturhlið kirkjugarðsins. 

Marteinstungukirkjugarður 900.000 Lagfæra nýjasta hluta kirkjugarðsins. 

Ólafsvallakirkjugarður 2.400.000 Endurnýja göngustíg í kirkjugarðinum. 

Stóra-Núpskirkjugarður 2.500.000 Greiða skuldabréf vegna láns garðsins frá kirkjunni. 

Skálholtskirkjugarður 800.000 Til að afmarka suðurhlið með lágum torfvegg. 

Stóru-Borgarkirkjugarður 1.500.000 Lagfæring innan garðs og hluta af steyptum vegg. 

Þorlákshafnarkirkjugarður 6.500.000 Vegna stækkunnar kirkjugarðsins. 

Vesturlandsprófastsdæmi     

Borgarneskirkjugarður 900.000 Endurnýja jólalýsingu og koma upp götulýsingu. 

Borgarkirkjugarður á Mýrum 3.000.000 Ljúka afmörkun garðs með hlöðnum vegg. 
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Vestfjarðarprófastsdæmi 

Reykhólakirkjugarður 1.200.000 Bæta aðgengi að kirkjugarðinum. 

Stóri-Laugardalskirkjugarður 3.200.000 Greiða niður skuld vegan framkvæmda við kirkjug. 

Ísafjarðarkirkjugarður – gamli garðurinn 500.000 Til lagfæringa í gamla kirkjugarðinum á Eyrinni. 

Hólmavíkurkirkjug. v/Staður Steingríms  2.500.000 Bætat aðgengi og einhlaða vegg á suðurhlið garðs. 

Húnav- og Skagafjarðarpr     

Blönduóskirkjugarður 1.400.000 Greiða niður skuld,koma fyrir áhaldahúsi og stíg. 

Sauðárkrókskirkjugarður 3.000.000 Bílastæði og uppsetning lýsingar. 

Silfrastakirkjugarður 1.800.000 Endurhlaða 40 metra langan grjótvegg. 

Eyjafj- og Þingeyjarpróf.     

Kg. Dalvíkur.pr. v/Tjörn og Dalvíkur 1.700.000 Helluleggja stíg í Dalvíkurgarði og girðing á Tjörn. 

Kirkjugarðar Akureyrar 3.800.000 Endurnýjun lýsingar í Akureyrarkirkjugarði. 

Kg.Laugal. pr. v/Munkaþverárkirkjug. 2.100.000 Til endurnýjunar girðingar á vestur og norðurhlið. 

Kg.Laugal. pr. v/Grundarkirkjugarðs 800.000 Gera við og endurnýja að hluta núverandi girðingu. 

Svalbarðsstandarkirkjugarður 1.800.000 Girða kirkjugarðinn, flytja sáluhl. og helluleggja 

Skinnastaðakirkjugarður 900.000 Endurnýja girðingu á suður- og austurhlið.  

Kirkjugarðar aflagðir eða án sóknar.      

Gamli kirkjugarðinn á Valþjófsstað 600.000 Útbúa söguskilti og koma fyrir á sögusvæði. 

Klyppsstaðakirkjugarður 600.000 Setja fjárhelda girðingu umhvefis garðinn, og sálhl. 

Gamli kirkjugarðurinn á Hólmum  1.300.000 Til að hreinsa og snyrta kirkjugarðinn á Hólmum. 

Gamli garðurinn á Húsavík 1.300.000 Útbúa áningastað, koma þar fyrir fornum legsteini. 

Skálar á Langanesi 1.300.000 Girða garðinn og setja upp sáluhlið. 

Annað     

KGSÍ v/þjónustusam.  8.500.000 Vegna þjónustusamnings. 

Gömul járnminningarmörk 800.000 Til lagfæringar á gömlum járnminningarmörkum. 

Óráðstafað   1.700.000 Til ráðstöfunar í styrki seinn á árinu ef með þarf. 

SAMTALS: 60.000.000   

   

 

 

 

 

5. Skipting framlags til kirkjugarða árið 2020 og einingarverð vegna greiðslu 

umhirðukostnaðar og grafarkostnaðar 

Jóhannes Finnur Halldórsson hagfræðingur kynnti tillögu stjórnar KGSÍ en hann 

hefur séð um útreikninga á einingaverðum vegna gjaldalíkansins síðustu ár að 

beiðni stjórnar KGSÍ. Lagt var til að upphæð einingaverðs yrði sú sama og í fyrra. 

Kirkjugarðaráð samþykkir að deila fjármagni út með þessum hætti skv. 

meðfylgjandi tillögunni en vekur jafnframt athygli á að það fjármagn sem er veitt er 

úr ríkissjóði stendur engan veginn undir þeim kostnaði, sérstaklega á þetta við um 

grafargjaldið.  
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6. Breytingar á lögum um öskudreifingu – drög að umsögn  

Farið yfir drög að umsögn. 

 

7. Næsti fundur 

Næsti fundur verður haldinn fimmtudaginn 12. mars kl. 13:00 

 

 

8. Önnur mál 

Engin 

 

 

 

Fundi slitið kl. 13:45. 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ragnhildur Benediktsdóttir,     Kristín Huld Sigurðardóttir, 

formaður           ritari   

       


