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Kirkjubæjarklaustri 19. nóvember 2012  
Umsögn Skaftárhrepps um Landsskipulagsstefnu.  
Með skipulagslögum nr. 123/2010 var sett ákvæði um landsskipulagsstefnu og samkvæmt því leggi 
umhverfisráðherra fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu til tólf ára. 
 Í inngangi tillögunnar kemur fram að markmið landsskipulagsstefnu sé að setja fram leiðarljós um 
nýtingu lands og landgæða sem tryggi heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðli að 
sjálfbærri þróun og skilvirkri áætlanagerð.  Einnig að stefnunni sé ætlað að stuðla að  samræmingu í 
stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um landnotkun og nýtingu lands.  Með landsskipulagsstefnu sé 
fengin mikilvæg brú milli stefnu og áætlana á landsvísu og skipulagsáætlana sveitarfélaga.  Í skjalinu er 
þó sett fram tillaga Skipulagsstofnunar að samræmdri stefnu ríkisins um skipulagsmál.   Víða í 
tillögunni kemur fram að sveitarfélög skuli útfæra stefnuna í sínu aðalskipulagi og annarsstaðar segir 
að Skipulagsstofnun fylgist með framfylgd landsskipulagsstefnu við afgreiðslu aðalskipulags.  
Varðandi staðfestingu Skipulagsstofnunar á aðalskipulagi sveitarfélaga er mjög óheppilegt að það 
skuli vera á sömu hendi  og þeirra sem leggja fram landsskipulagsstefnu og þar geti komið fram 
vanhæfi í túlkun mála sem stangast á í áherslum sveitarfélaga annarsvegar og Skipulagsstofnunar hins 
vegar. 
Sveitarfélög skulu taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana eða 
breytinga á þeim og eftir því sem við á , samræma þær landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá 
samþykkt hennar. 
„Mikilvægt er að stefnur og áætlanir ráðuneyta og stofnana séu settar fram með samræmdari, skýrari 
og gegnsærri hætti en verið hefur þannig að þær geti haft tilætluð áhrif á ákvarðanatöku innan 
stjórnsýslunnar, þvert á ráðuneyti og milli stjórnsýslustiga.  Mikilvægt er að samræma með hvaða 
hætti stefna eða áætlun er mótuð, þ.m.t. hvernig samráðs- og afgreiðsluferli er háttað.  Skýrt þarf að 
vera fyrir hverja stefna eða áætlun er unnin, hvernig hún skuldbindur stjórnvöld og að við samþykkt 
stefnu eða áætlunar fylgi nauðsynlegt fjármagn til að tryggja framfylgd hennar til að hún nýtist sem 
verkstjórnartæki.  Í áætlunum verði síðan útfærð verkefni í nánu samstarfi við sveitarfélögin sem skila 
sér í aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaganna.“  bls 8. 
Víða í greinargerð er gert ráð fyrir að í næsta landsskipulagi verði stefna skipulags útfærð ítarlegar.  
Því má búast við að næsta landsskipulag muni marka mun ítarlegri stefnu um  ýmsa málaflokka og 
setja auknar kröfur á sveitarfélög um að taka þá stefnu upp í aðalskipulagi.   
Þá vantar inn skilgreiningu og rökfærslu fyrir því hvaða ósamþykktu stefnumiða skuli taka tillit til og 
hverra ekki, þar sem þetta landsskipulag tekur stundum tillit til slíkra stefnumiða og stundum ekki.  
Ætla má að alltaf sé eðlilegast að taka tillit til staðfestrar stefnu sem fyrir liggur, nema það sé 
sérstaklega tekið fram að gengið verði gegn gildandi stefnu, líkt og gert er varðandi verndun, þar sem 
... „gengið er lengra en gert er í náttúruverndaráætlun fyrir árin 2009-2013 og 
náttúruminjaskrá“ (bls. 25).  
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2.1 Stefna um skipulagsmál á miðhálendi Íslands 

Verndun náttúru, landslags og menningarminja. 
Ástæða er til þess að skýra betur í tillögunni ýmis atriði sem snúa að skipulagi miðhálendisins. Eins og 
komið hefur fram á kynningarfundum undanfarið er það álit margra að tillögu um rammaáætlun, sem 
ekki hefur enn hlotið samþykki Alþingis, sé gefið of mikið vægi í tillögunni á meðan lítið er þar vikið 
að samræmi við aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga, svo sem varðandi staðsetningu virkjanakosta. 
Allnokkur sveitarfélög, sem land eiga inn á miðhálendi Íslands, hafa haldið að sér höndum um breytta 
skipulagsstefnu á sínum hálendissvæðum, þar sem lengi hefur legið fyrir að Svæðisskipulag 
miðhálendis 2015 sé á útleið og búið var að leggja niður samvinnunefndina sem hélt utan um 
skipulagið. Það er því óásættanlegt að þegar tillaga að  landsskipulagi lítur loks dagsins ljós þá sé 
það einungis til að staðfesta núverandi stefnu þó með þeim fyrirvörum að styrkja skuli verndarákvæði 
hálendissvæða og draga skuli úr áhrifum af mannvirkjum til að takmarka enn frekar umferð um 
viðkvæm hálendissvæði.  
Sveitarfélögin Skaftárhreppur, Rangárþing eystra og Rangárþing ytra eru núna að vinna að 
sameiginlegri stefnumörkun um hálendissvæði þessara sveitarfélaga.  Í þeirri vinnu er horft til þjónustu 
við ferðamenn, vegakerfis og uppbyggingu fjallaskála.  Vinnan tekur til dæmis á þeim möguleika að 
gera Fjallabaksleið að skilgreindri öryggisleið, komi til rofs á þjóðvegi vegna náttúruhamfara.    
Mikilvægara er að sveitarfélög leggi sameiginlega í vinnu við skipulagsheildir sem liggja saman og 
komist að samkomulagi um heildarsýn og samfellu í þjónustustigi, heldur en að stefnan komi úr 
stjórnsýslu ríkisins og sé þá jafnvel á skjön við stefnumörkun nærsamfélagsins.    
Stofnaðir verði fólkvangar og/eða hverfisvernd í góðu samstarfi við sveitarfélögin þar sem lands-
hlutasamtökin verði samstarfsvettvangur.   Óeðlilegt er að gera ráð fyrir að gera sérstaklega ráð fyrir 
verndarsvæði í kring um verndarsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og Þjórsárvera.  Það má spyrja sig 
hvort þá skuli  einnig að gera ráð fyrir verndarsvæði frá Vatnajökli til sjávar í landsskipulagi og þá 
einnig aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga.  Eðlilegt er að hvert verndarsvæði hafi það rými sem 
þörf er talin á, þegar svæðið er stofnað frekar en að landsskipulagsstefna kveði á um stækkun slíkra 
svæða.  Verður að telja vafasamt að fyrrgreint orðalag eigi sér lagastoð í 10. gr. skipulagslaga. 
Varðandi skipulag á miðhálendi kemur fram í leiðum, að það skuli unnið í samstarfi við 
Skipulagsstofnun og Umhverfisráðuneytið að setja fram friðlýsingu og verndun.  Hvað varð um 
möguleika á nýtingu?  Á hún alls ekki að vera möguleg?  Það er í andstöðu við stefnu um sjálfbæra 
nýtingu auðlinda og jafnvel einnig stefnu um sjálfbæra þróun, sem og alþjóðleg markmið, að hafna því 
að sjálfbær landnýting og starfsemi skuli stunduð inn á hálendi landsins, s.s. á sviði orkunýtingar og 
samgangna.   

Gert er ráð fyrir mannvirkjabeltum í tillögunni en ástæða er til að skýra betur hvað átt er við með því 
hugtaki.  Þar sem gert er ráð fyrir sérstökum mannvirkjabeltum á hálendinu er eðlilegt að útfæra þau 
með tilliti til þess hvar mannvirki er nú þegar að finna á því svæði, nema fram komi að þau mannvirki 
skulu hverfa á skipulagstímabilinu.  

Ástæða er til að benda sérstaklega á að ekki virðist ætlunin að skilgreina mannvirkjabelti meðfram 
Byggðalínu, úr Skaftártungu um Fjallabak nyrðra að Hrauneyjum né heldur meðfram Sultartangalínu, 
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sem liggur frá Sultartanga yfir afrétti Árnesinga vestur í Hvalfjörð.  Ekki er heldur sagt að umræddar 
línur skuli aflagðar eða lagðar í jörð en þar segir þó að „leitast verði við að endurheimta víðerni ... 
skv. skilgreiningu náttúruverndarlaga“ . Þetta orðalag er hægt að túlka sem ráðagerð um að 
afmá þau mannvirki sem nú eru talin skerða víðerni. Hvergi er þó vikið beint að því í tillögunni hvort 
mannvirki skuli afmáð eða af hvaða ástæðum.    
Skv. Svæðisskipulagi miðhálendis 2015 og aðalskipulagi sveitarfélaganna er gert ráð fyrir s.k. 
Sprengisandslínu yfir hálendið. Línan mun að mestu liggja innan „mannvirkjabeltis“ Sprengisands, sem 
liggur á milli friðlýstu svæðanna Vatnajökulsþjóðgarðs og Þjórsárvera. 
 
Orkunýting og orkuflutningur. 
Fram kemur í forsendum um orkunýtingu (kafli 2.1.3, bl. 28) að „... þeir virkjunarkostir sem eru í 
biðflokki  ... samræmast því stefnu landsskipulagsstefnu um verndarheildir“. Fram kemur (bls. 
26) að „Aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaganna geri ráð fyrir að víðerni ... innan 
verndarheildanna þriggja verði ekki skert frá því umfangi sem það er við gildistöku 
landsskipulagsstefnu.“ Þegar þetta tvennt er lesið saman er hægt að draga þá ályktun að öll 
virkjanaáform sem  lenda í biðflokki skuli verða innan verndarheilda landsskipulagsstefnu og þá innan 
skilgreindra víðerna, nema þau lendi fyrir tilviljun innan svokallaðra mannvirkjabelta t.d. vegna 
nálægðar við Sprengisandsveg. Hlýtur slíkt orðalag í landsskipulagsstefnu að torvelda síðar að gera 
ráð fyrir þessum virkjunum á aðalskipulagi sveitarfélaga. Gera verður alvarlega athugasemd við að 
þarna sé reynt að koma nánast öllum mögulegum virkjunarkostum á miðhálendinu inn á skilgreindar 
verndarheildir en ef sú er ekki ætlunin er greinileg þörf á að endurskoða orðalag hvað þetta varðar. 

Auglýst tillaga er í veigamiklum atriðum frábrugðin Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, 
einkum hvað varðar flokkun virkjunarkosta þar sem allmargir kostir hafa verið færðir í biðflokk. 
Eðlilegra væri að taka mið af gildandi skipulagsáætlunum sveitarfélaga sem hafa verið staðfestar af 
ráðherra.  Ástæða er til að benda á að í dag eru ýmsir virkjunarkostir, sem lenda í biðflokki í tillögu 
að rammaáætlun, auðkenndir sem iðnaðarsvæði í aðalskipulagi sveitarfélaga en í drögum að nýrri 
skipulagsreglugerð er hins vegar gert ráð fyrir að þessi landsvæði verði skilgreind sem sérstakur 
landnýtingarflokkur sem ber að auðkenna sem varúðarsvæði. Á meðan ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um aðra flokkun virkjanakosta í biðflokki, á grundvelli staðfestrar rammaáætlunar, ættu 
sömu reglur eigi að gilda um stöðu þessara landsvæða í skipulagi hvort sem þau eru innan 
miðhálendislínunnar eða utan hennar. Í lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun nr.  48/2011, er 
ekki gert ráð fyrir því að sérstök verndarákvæði gildi um virkjanakosti í biðflokki samkvæmt 
rammaáætlun.  

 
 Samgöngur, ferðaþjónusta og almannaréttur. 
Í drögunum er tillaga um að það verði þáttur í gerð aðalskipulags sveitarfélaga að leggja mat á 
þolmörk einstakra ferðamannastaða. Slíkt mat getur í mörgum tilvikum verið vandasamt og mikilvægt 
er að þetta verkefni verði ekki of íþyngjandi fyrir sveitarfélögin.  Mat á þolmörkum svæða ætti að 
vera þáttur í mótun stefnu um ferðamennsku skv. e-lið á sömu blaðsíðu.  Það kallar á verulega aukið 
fjármagn að grípa til nauðsynlegra verndaraðgerða og byggja jafnframt upp nauðsynlega þjónustu til 
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að mæta auknum straumi ferðamanna á þessi svæði. Ef ekkert verður að gert blasir við að þessir 
staðir eiga á hættu að skemmast nema gripið verður til þess ráðs að loka þeim eða takmarka umferð 
verulega.  Þar þurfa ríki og sveitarfélög að koma sameiginlega að málum en það er fyrst og fremst 
ríkið sem hefur möguleika á að móta heildstæða stefnu og tryggja fjármagn til hönnunar og 
framkvæmda á ferðamannastöðum. 

Engin afstaða er tekin til hvort bæta skuli vegi né hvort leggja skuli áherslu á lengri opnunartíma vega.   
Varðandi vegamál og stýringu umferðar á miðhálendinu er  áherslan í tillögunni of einhliða á að raska 
ekki víðernum og verndarheildum. Mikilvægt er að landsskipulagsstefna endurspegli fleiri þætti og má 
í því sambandi nefna að vegir gegna mikilvægu öryggishlutverki, t.d. þegar bregðast þarf við 
náttúruvá. Einnig má minna á að landshlutasamtök sveitarfélaga hafa í einhverjum tilvikum ályktað um 
að þau telji gerð heilsársvega yfir hálendið mikilvæga.  Markmið landsskipulagstefnu er ekki að leggja 
til að öll umsvif verði bönnuð á tilteknum landsvæðum, svo sem á miðhálendinu, heldur miklu fremur 
að tryggja sjálfbæra nýtingu, vernd landgæða og heildarsýn við stefnumótun ríkis og sveitarfélaga.  

Fjölmargir hálendisvegir bera ekki þá umferð sem um þá fer í dag. Þau svæði þar sem byggðir voru 
fjallaskálar (gangnamannaskálar) fyrr á öldum voru ekki endilega þeir staðir sem best henta sem 
skálasvæði í dag enda eru þarfirnar allt aðrar.  Landsskipulagsstefnan verður að veita sveitarfélögum 
nægilegt svigrúm til að heimila markvissa uppbyggingu til að bregðast við álagi á hálendinu. Jafnframt 
þarf að tryggja að mannvirki séu vönduð og falli vel að landslagi.  Endurskoða þarf nánar stefnu 
varðandi staðsetningu skála/skálasvæða og tryggja sem best að hægt sé að sinna eftirliti, 
öryggismálum og þjónustu við almenning og ferðafólk.   

Samstarf á grundvelli landshlutasamtaka kann að vera æskilegt en þar sem skipulagsvaldið er hjá 
sveitarfélögum er eðlilegast að sveitarfélög taki sig saman um skipulag samliggjandi svæða eins og 
heimilt er skv. 21. gr. Skipulagslaga. 

 
Beitarmál og Landgræðsla. 
Varlega skal farið gagnvart þeim nytjarétti bænda sem felst í nýtingu þeirra á afréttarbeit og nýtingu 
fisks í fjallavötnum. Nýting landgæða sem víðast hvar er algjör forsenda þess að öflugur landbúnaður 
og þar með matvælaframleiðsla geti þrifist. Nytjaréttur sem fylgt hefur viðkomandi jörðum um aldir, 
þar sem viðkomandi bændur haf sinnt bæði réttindum og skyldum gagnvart landinu.  Benda má á að 
á öllum afréttum Skaftárhrepps og víðar eru nú þegar í gildi svokallaðir landbótasamningar, milli 
Landgræðslunnar og bænda. Þar er leitast við að tryggja sjálfbæra nýtingu lands og stuðla að 
verndun landgæða.  Almennt ætti að vísa þessu beint til sveitarfélaga og Landgræðslunnar. 
 
2.2 Stefna um búsetumynstur og dreifingu byggðar 
 
Uppbygging og verndun. 
Nú þegar er sérstaklega hugað að staðháttum m.a. með ákvæðum um að leitast verði við að byggja 
þannig að veitur nýtist sem best.  Að öðru leyti er kostnaður landeiganda hvati til að byggja nálægt 
veituleiðum og þá oftast annarri byggð.   
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Mjög erfitt er að „ ... stytta vegalengdir milli heimilis, vinnustaða og nærþjónustu“ þar sem 
atvinnufrelsi er í landinu auk þess sem oft þarf að sækja ýmsa sérhæfðari þjónustu s.s. tónlistarskóla 
og íþróttir annað en í kjarna minni sveitarfélaga.  Það sama gildir um stærstu sveitarfélögin, oft 
tímafrekar og jafnvel einnig langar ferðir eru milli vinnustaða, skóla og þjónustu.  Þá má ætla  að í 
dreifbýlum sveitarfélögum fari oft á tíðum minni tími í ferðir til og frá vinnu/þjónustu en á 
höfuðborgarsvæðinu.   
Frá fjölmörgum heimilum í dreifbýli þar sem landbúnaður er stundaður er einnig stunduð vinna af bæ 
samhliða árið um kring eða á ákveðnum tímum ársins. 
 
Samgöngur, veitukerfi , nærþjónusta og vinnusókn. 
Í forsendum kemur fram „... að dreifð byggð hefur í för með sér umfangsmeira grunnkerfi, s.s. 
lengri akstursleiðir og lengri lagnaleiðir og þar með hærri kostnað á hverja íbúð í viðhaldi og 
rekstri en í samfelldri byggð“.  Sé vilji til að fara áfram með þessa röksemdafærslu er æskilegt að 
landsmenn búi í fáum, stórum fjölbýlishúsum.  E.t.v. vantar inn í Landsskipulag að marka stefnu um 
lífsgæði og hvað íbúar kjósa að telja til lífsgæða. 
Nú þegar greiða íbúar  í dreifbýli greiða hærra gjald fyrir ýmsa þjónustu , má þar m.a. benda á 
gjaldskrár veitna.  Fjölgun í dreifbýli gerir það að verkum að fleiri notendur standa undir rekstri 
dreifikerfisins. Dreifikerfi eru nú þegar fyrir hendi og munu verða áfram nauðsynleg til að koma orku, 
farartækjum, vatni og fjarskiptum inn til og á milli þéttbýlisstaða, þ.m.t. á suðvesturhorninu.   
Nú þegar eru ákvæði hjá mörgum sveitarfélögum um að stefnt skuli að því að ný byggð nýti sem best 
þau veitukerfi sem fyrir hendi er.  Stækkandi hópur kýs að búa í dreifbýli án þess að hafa viðurværi 
af landbúnaði. Varast ber alhæfingar um að slík búseta sé ósjálfbær, til þess skortir einfaldlega 
vandaðri rannsóknir á áhrifum þessa búsetumynsturs. 
Fjölgun eyðibýla og fækkun jarða þar sem stundaður er hefðbundinn landbúnaður er líklega meira 
áhyggjuefni en tilkoma búgarðabyggða. Hefði þessi valkostur ekki komið til er til dæmis ekki ólíklegt 
að einhver hluti þess hóps sem kýs þetta búsetuform hefði séð sig knúinn til þess að kaupa í staðinn 
heilu bújarðirnar, án þess að stunda þar búskap. Það er því alls ekki hægt að útiloka að jákvæð áhrif 
þessarar þróunar séu töluverð, út frá sjónarmiðum um sjálfbæra þróun, matvælaöryggi og hagkvæma 
nýtingu landbúnaðarsvæða. 
Hvað með uppbyggingu hins opinbera á nærþjónustu vegna búsetumynsturs eins og heilsugæslu, 
sjúkrahús, flugvellir, þjónusta við aldraða, lögregluumdæmi, og svo mætti lengi telja sem nærþjónustu 
við hinar dreifðu byggðir. Vegna búsetumynsturs er alltof afgerandi áhyggjur landsskipulagsstefnunnar 
að það verði offjölgun í hinum dreifðu byggðum það hefur aldrei komið fram í máli eða riti 
sveitarstjórnarmanna þessar áhyggjur heldur þvert á móti. Það væri talsvert hagkvæmara að sækja 
10 skólabörn á leið skólabíla um hinar dreifðu byggðir heldur en 2 börn það er verið að þjónusta 
þetta hvort sem er og sama á við um aðra þjónustu. 

Landbúnaður, menningarlandslag og ásýnd lands. 
Í drögunum er gert ráð fyrir að það verði þáttur í vinnu við aðalskipulagsgerð að flokka 
landbúnaðarland eftir verðmæti. Æskilegt er að hægt sé að grófflokka landbúnaðarland eins og annað 
land, enda þurfi ekki af fara í kostnaðarsamar greiningar eða kortlagningu sem óljóst er hverju skilar 
inn í stefnumörkun svæða.  Nákvæm greining og kortlagning lands er kostnaðarsöm og óljóst hverju 
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slíkt mat skilar inn í aðalskipulagsvinnu miðað við þann mælikvarða sem það er unnið í. Leggja má 
sérstaka áherslu á að slík íþyngjandi verkefni séu kostnaðarmetin á grundvelli 129. gr. 
sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011 
Sveitarfélögin hafa um nokkurt skeið lýst áhyggjum af því að of auðvelt sé að skipta upp bújörðum 
og taka hluta jarða úr landbúnaðarnotum en ekki er vikið að því álitaefni í drögunum.   Allt gróið land 
hentar að einhverju leyti til fæðuframleiðslu, annað hvort til ræktunar eða beitar.   

Ástæða hefði einnig verið til að fjalla sérstaklega um áhrif aukinnar skógræktar á landnýtingu en gera 
verður ráð fyrir að það viðfangsefni bíði frekar næstu landsskipulagsstefnu. 

 

2.3 Stefna um skipulag á haf- og strandsvæðum 
 
Stjórnsýsla og skipulag á haf – og strandsvæðum. 
Ljóst er að þörfin fyrir stefnumörkun og skýrari löggjöf um þetta efni er brýn, enda eru engar 
skipulagsáætlanir í gildi á strandsvæðum hér við land. Skortur á slíkri stefnumörkun hefur þegar 
valdið of mikilli óvissu og hætta er á að afleiðingin verði annaðhvort of mikil nýting eða vannýting. Þar 
til ákvörðun liggur fyrir um fyrirkomulag skipulags- og nýtingaráætlana fyrir strandsvæði er lagt til að 
yfirvöld viðurkenni gildi nýtingaráætlana sem unnar eru fyrir einstök strandsvæði.  

Mikilvægt er að gera skýran greinarmun á gerð skipulags- og nýtingaráætlana annars vegar á 
strandsvæðum, þar sem hagsmunir sveitarfélaga, íbúa og landeigenda liggja almennt skýrt fyrir, og 
hins vegar hafsvæðum. Einnig geta viðfangsefni á sviði skipulagsmála verið mjög ólík eftir því hvort 
um er að ræða strandsvæði, svo sem firði þar sem fjölbreytt starfsemi fer fram, eða úthaf þar sem 
aðallega reynir á skipulag veiða og siglinga þótt einnig geti verið um annars konar starfsemi að ræða, 
svo sem olíu- og gasvinnslu.  

Það sé úrelt fyrirkomulag að lögsaga sveitarfélaga til hafsins miðist við netlög. Fremur ætti að miða að 
því að lögsaga sveitarfélaga á strandsvæðum ráðist af miðlínu á fjörðum, þannig að strandsvæði verði 
öll innan lögsögu sveitarfélaga.  Margar bryggjur ná lengra út en til netlaga þar sem er um 7m dýpt 
miðað við stórstraumsfjöru, skv. Jónsbók. Veiðarfæratilskipun frá árinu 1849 nær út til 115m frá 
stórstraumsborði er einnig stutt, þar sem nú þegar er sókn í atvinnustarfsemi utan þess.  Æskilegt er 
að fjörðum og þrengri flóum nái skipulagsvald sveitarfélaga saman svo ekki verði um lítil afmörkuð 
svæði að ræða sem lúti öðrum reglum. 
Það er æskilegt að sveitarfélög samræmi stefnu sína á „samliggjandi“ hafsvæðum, ekki síður en á 
hálendissvæðum landsins. 

Virðingarfyllst, 
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Eygló Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 


