426. fundar í Þingvallanefnd

Fundur haldinn á skrifstofu Þingvallanefndar í Austurstræti 12, þriðjudaginn 6. september kl. 11.30.
Mættir voru Sigrún Magnúsdóttir formaður, Birgir Ármannsson, Svandís Svavarsdóttir, Oddný
Harðardóttir og Róbert Marshall.
Einnig sátu fundinn Ólafur Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður, Einar Á. Sæmundsen fræðslufulltrúi,
Hildur Hafsteinsdóttir skrifstofustjóri og Hrefna Jónsdóttir sérfræðingur sem ritaði fundargerð.
Guðbjartur Á. Ólafsson frá Framkvæmdasýslu ríkisins sat fundinn vegna 1. dagskráliðar.

Formaður setti fund og stýrði:
1. Tilboð í stækkun á gestastofu á Haki og fjármögnun verkefnisins.
Guðbjartur Ólafsson greindi frá að borist hefðu þrjú tilboð eftir útboð á gestastofu á Haki og
að lægsta tilboðið hefði borist frá Þarfaþingi að upphæð 446.675.798. Kostnaðaráætlun gerði
ráð fyrir 360 mkr. og er því 20% yfir kostnaðaráætlun. Fjármögnun verksins þarf að taka mið
af þeirri áætlun.
Kostnaðaraukinn skýrist aðallega af því að vinnusvæðið er erfitt og jarðvinna er mikil. Búa
þarf til aðstöðu bak við gestastofuna til að verktakar vinni ekki á sama svæði og ferðamenn
ganga um.
Sýningin verður ekki sett upp fyrr en á árinu 2018.
Mikilvægt er að framkvæmdir verði kynntar og skilti sett upp í garðinum til upplýsinga.
Þingvallanefnd samþykkir að tilboði Þarfaþings verði
Forsætisráðuneytis og Alþingis um fjármögnun verkefnisins.

tekið.
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2. Forkaupsréttur að húsagrunni, Valhallarstígur nyrðri nr. 7.
Lagt fram kauptilboð að Valhallarstíg nyrðri nr.7.
Lóðin er 3000 m² og er ein af stærstu leigulóðum innan þjóðgarðsins.
Þingvallanefnd samþykkir að fresta afgreiðslu erindis til næsta fundar.

3. Söluskálinn á Leirum. Ósk núverandi leigutaka Þóru Einarsdóttur að halda leigu og rekstri
áfram.
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Þingvallanefnd hefur borist erindi dagsett 15. júní 2016 frá leigutaka í söluskálanum á Leirum
(þjónustumiðstöð), Þóru Einarsdóttur, Kárastöðum. Óskar Þóra eftir endurnýjun á
leigusamningi til næstu tveggja ára frá næstu áramótum. Fram kemur að fyrirhugað er að
reksturinn yrði með sama móti og verið hefur undanfarin ár. Umræddur leigusamningur var
framlengdur með samkomulagi 8. apríl 2016 og nær til 1. janúar 2017.
Þingvallanefnd samþykkti á fundi sínum 18. september 2015 að framlengja leigusamninginn
um eitt ár þ.e. frá 1. janúar 2016 til 1. janúar 2017 og að þá yrði ekki um frekari framlengingu
að ræða.
Þingvallanefnd samþykkir samhljóða að standa við ákvörðun frá fundi 18. september 2015 og
verður því ekki um frekari framlengingu að ræða.

4. Breyttar fyrirætlanir Vegagerðarinnar um vegabætur á veginum gegnum þjóðgarðinn.
Vegagerðin frestar fyrirhuguðum framkvæmdum sem áætlaðar voru á veginum í gegnum
þjóðgarðinn. Þjóðgarðsvörður hefur verið í sambandi við Vegamálstjóra og munu formaður
og þjóðgarðsvörður vinna að framgangi málsins.

5. Önnur mál
Þjóðgarðurinn verður gestgjafi þegar stofnuð verða Samtök heimsminjastaða á
Norðurlöndum dagana 21.-23. september.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.55.
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