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KIRKJUGARÐARÁÐ 
 

182. fundur haldinn fimmtudaginn 10. febrúar 2022 

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. Einnig sátu fundinn Guðmundur Rafn 

Sigurðsson framkvæmdastjóri Kirkjugarðaráðs sem ritaði fundargerð og Sigurgeir 

Skúlason verkefnisstjóri. 

 

Gestur fundarins: Jóhannes Finnur Halldórsson sat fundinn undir lið 2. 

 

1. Setning fundar. 

Fundur settur kl. 10:20. Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt. 

 

2. Skipting framlags til kirkjugarða árið 2022 og einingarverð vegna greiðslu 

umhirðukostnaðar og grafarkostnaðar. 

Jóhannes Finnur Halldórsson hagfræðingur kynnti tillögu stjórnar KGSÍ en hann 

hefur séð um útreikninga á einingarverðum vegna gjaldalíkansins síðustu ár að 

beiðni stjórnar KGSÍ. Kirkjugarðaráð samþykkir að deila fjármagni út í samræmi 

við meðfylgjandi útreikninga og tillögur varðandi einingarverð umhirðu og 

grafargjalds.  
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3. Drög að þjónustusamningi Kirkjugarðaráðs og Kirkjugarðasambands Íslands 

(KGSÍ). 

Frá árinu 2004 hefur þjónustusamningur verið í gildi milli KGSÍ og 

Kirkjugarðaráðs. Samningurinn hefur reglulega verið endurnýjaður enda hafa 

nokkrar áherslubreytingar orði á þessu tímabili. Nú hefur verið ákveðið að 

endurnýja samninginn og aðlaga hann að þeim verkefnum sem KGSÍ sinnir í 

umboði kirkjugarðaráðs. Er búið að taka saman nákvæma greinargerð varðandi 

þessi verkefni og skilgreina verkferla. Samþykkti kirkjugarðaráð að gera þriggja ára 

þjónustusamning við KGSÍ er byggir á greinargerð með samningnum. 

 

4. Greiðslu- og fjárhagsáætlun Kirkjugarðasjóðs 2022. 

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir þessum lið. Greiðslu- og fjárhagsáætlunin 

samþykkt. 

 

5. Kynning á umsóknum um styrki úr kirkjugarðasjóði árið 2022. 

Framkvæmdastjóri kynnti styrkumsóknir í máli og myndum. Sjóðnum bárust 59 

umsóknir. Heildarupphæð styrkumsókna eru tæpar 136 milljónir.  

 

6. Úthlutun úr Kirkjugarðasjóði vegna ársins 2022. 

Þórsteinn Ragnarsson vék af fundi þegar fjallað var um styrkumsókn Kirkjugarðar 

Reykjavíkurpófastsdæma (KGRP).  

 

Kirkjugarðar Úthlutun Verkefni 

Austurlandsprófastsdæmi     

Hofskirkjugaður Vopnafirði 2.000.000 Greiða skuld vegna byggingar þjónustuhúss. 

Vopnafjarðarkirkjugarður 600.000 Færa sáluhlið og ganga frá aðkomu kirkjugarðsins. 

Sleðbrjótskirkjugarður 1.200.000 Bæta aðgengi að kirkju, garði og þjónustuhúsi. 

Hofteigskirkjugarður 800.000 Lagfæra yngri hluta kirkjugarðsins, stíg, og sáluhlið. 

Valþjófsstaðarkirkjugarður 1.000.000 Ganga frá bílastæði. 

Fellabæjarkirkjugarður 1.000.000 Lagfæra og færa þjónustuhús og undirstöður klukknaports. 

Eskifjarðarkirkjugarður 0 Viðhald og umhirða 

Reyðarfjarðarkirkjugarður  1.000.000 Ganga frá og malbika stíg í kirkjugarðinum. 
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Suðurprófastsdæmi     

Bjarnarneskirkjugarður 500.000 Bæta aðgengi, lagfæra þjónustuhús og stækka kirkjugarð. 

Hofskirkjugarður í Öræfum 500.000 Leggja stíg úr náttúrhellum og lýsa hann upp. 

Víkurkirkjugarður 400.000 Vegna spennubreyta fyrir garðlýsingu. 

Breiðabólsstaðarkirkjug. í Fljótshlíð 300.000 Ganga frá yfirborði hluta garðs og leggja grasmottu á göngustíg. 

Kálfholtskirkjugarður 1.200.000 Ganga frá stækkun og lagfæra nýjasta hluta kirkjugarðsins. 

Hrunakirkjugarður 1.700.000 Setja bundið slitlag á bílastæði og lagfæra stíg í garðinum. 

Eyrarbakkakg. v/ Kaldaðarneskg. 250.000 Lagfæra gamalt steypt sáluhlið. 

Þorlákshafnarkirkjugarður 1.000.000 Vegna stækkunar kirkjugarðsins. 

Kjalarnessprófastsdæmi     

Grindavíkurkirkjugarður 400.000 Lagfæra hleðslu og útbúa svæði vegna vökvunar. 

Hvalsneskirkjugarður 900.000 Bæta aðgengi að kirkjugarðinum og þjónustuhúsi. 

Keflavíkurkirkjugarðar 400.000 Undirbúningur fyrir tækjahús í Hólmbergskirkjugarði. 

Garðakirkjugarður 3.000.000 Greiða niður skuld vegna stækkunar kirkjugarðsins. 

Reynivallakirkjugarður 900.000 Lagfæring á kirkjugarði og grindverki kringum garðinn. 

Reykjavíkurprófastsdæmi     

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma 15.000.000 Þjóunstuhúss í Kópvogskg og lagf. vegg kringum Hólavallakg. 

Vesturlandsprófastsdæmi     

Akraneskirkjugarður 1.800.000 Ganga frá stígum og bílastæðum innan kirkjugarðs. 

Leirárkirkjugarður 700.000 Endurbætur á girðingu kringum kirkjugarðinn. 

Leirárkirkjugarður 0 Kaupa leiðiskrossa. 

Fitjakirkjugarður 700.000 Setja upp skilti með sögu og legstaðaskrá garðsins. 

Kvennabrekkukirkjugarður 600.000 Lagfæringa á hluta kirkjugarðs og girðingu. 

Ingjaldshóllskirkjugarður 1.200.000 Ganga frá bílastæði og aðkomu að kirkjugarði. 

Ólafsvíkurkirkjugarður 400.000 Endurnýjun á hluta af umgjörð kirkjugarðsins. 

Setbergskirkjugarður 800.000 Endurbætur á steyptum vegg undir girðingu. 

Helgafellskirkjugarður 0 Lagfæra girðingu o.fl.  

Flateyjarkirkjugarður 400.000 Bæta aðgengi að garðinum og koma upp upplýsingaskilti. 

Vestfjarðarprófastsdæmi     

Þingeyrarkirkjugarður 900.000 Ganga frá raflögnum vegna lýsingar. 

Mýrarkirkjugarður 500.000 Bæta aðgengi að kirkjugarði, færa sáluhl. og gera aksturshl. 

Ísafjarðarkirkjugarður (Eyrargarður) 400.000 Laga minningarmörk eftir óveðursskemmdir. 

Melgraseyrarkirkjugarður 250.000 Koma upp akrsturshlið og lagfæra girðingu. 

Húnav- og Skagafjarðarpr     

Þingeyrarklausturskirkjugarður 1.000.000 Lagfæra girðingu og setja upp lýsingu. 

Blönduóskirkjugarður 200.000 Ganga frá kirngum þjónustuhús. 

Höskuldsstaðarkirkjugarður 400.000 Endurnýjun á hluta girðingar. 

Sauðárkrókskirkjugarður 2.200.000 Ganga frá bílastæði og aðkomu að þjónustuhúsi. 

Hofsóskirkjugarður 1.700.000 Vegna stækkunar garðs og gerð bílastæðis við hann.  

Reynisstaðarkirkjugarður 200.000 Viðhald á girðingu umhverfis kirkjugarðinn. 

Eyjafj- og Þingeyjarpróf.     

Kg.Laugal. pr. v/Grundarkirkjugarðs 1.200.000 Endurnýjun á girðingu  umhverfis kirkjugarðinn. 

Kg.Laugal. pr. v/Möðruvallarkg. 250.000 Útbúa tillögu og kostnaðaráætlun að lagfæringum á garði. 

Kg.Laugal. pr. v/Munkaþverárkg. 1.200.000 Ljúka framkvæmd við umgjörð og umhverfi garðsins 

Svalbarðseyrarkirkjugarður 1.300.000 Greiða niður lán. Ljúka framkv. við girðingu og aðkomu. 
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Laufáskirkjugarður 650.000 Gera við tvær gamlar leiðisgirðingar eftir snjóflóðaskemmdir 

Hálskirkjugarður 900.000 Endurnýja að hluta girðingu kringum kirkjugarðinn. 

Þóroddstaðarkirkjugarður 500.000 Vegna lýsingar. 

Húsavíkurkirkjugarður 900.000 Lagfæringa á þjónustuhúsi kirkjugarðsins. 

Skútustaðarkirkjugarður 150.000 Lagfæra að hluta yfirborð kirkjugarðsins. 

Kirkjugarðar aflagðir eða án sóknar.      

Borgarfjörður eystri 500.000 Merkja kirkjugarðana í Njarðvík og á Desjamýri. 

Fjarðarkirkjugarður í Mjóafirði 500.000 Snyrta kirkjugarðinn og lagfæra girðingingu. 

Hólmakirkjugarður Reyðarfirði 600.000 Halda áfram með snyrtingu garðs og nánasta umhverfis 

Snæfoksstaðarkirkjugarður Grímsnesi 550.000 Merkja niðurlagða kirkjugarðinn og setja upp klukknaport. 

Gufuneskirkjugarður hinn forni  500.000 Vinna úttekt og hefja lagfæringu á garðinum/minningarreitnum 

Kvíabekkjarkirkjugarður 500.000 Lagfæra gamla kirkjustæðið og merkja. 

Annað     

KGSÍ v/þjónustusam.  8.000.000 Vegna þjónustusamnings. 

Gömul minningarmörk 600.000 Til lagfæringa á gömlum minningarmörkum. 

Óráðstafað   800.000 Til ráðstöfunar í styrki seinn á árinu ef með þarf. 

SAMTALS: 68.000.000   

 

 

7. Næsti fundur 

Næsti fundur verður haldinn fimmtudaginn 10. mars kl. 13:00 

 

 

8. Önnur mál 

Engin 

 

 

 

Fundi slitið kl. 14:15. 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ragnhildur Benediktsdóttir,     Guðmundur Rafn Sigurðsson, 

formaður           ritari   

       


