
38. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn miðvikudaginn  9. janúar 2013 í Bændahöllinni og 

 hófst hann kl. 13:00 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Sigurður Jónsson, Gunnar Sæmundsson,  Óðinn 

Sigþórsson og Guðný Sverrisdóttir. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Undirbúningur aðalfundar. 

3. Fulltrúar landeiganda á Vatnsleysustönd koma á fundinn. 

4. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send út og lagfærð samkvæmt þeim athugasemdum sem bárust. 

Fundargerðin síðan samþykkt. 

 

 

2. Undirbúningur aðalfundar. 

Aðalfundurinn verður haldinn 14. febrúar næstkomandi og hefst kl. 13:00. Fundurinn verður 

haldinn á Hótel Sögu.  Samþykkt var að Óðinn og Guðný verði fundarstjórar. 

Samþykkt var að leggja til við fundinn að árgjald verði óbreytt.  Ákveðið var að loknum 

aðalfundi verði haldið málþing um fyrri hluta tillagna að nýrri stjórnarskrá. Formanni og 

varaformanni falið að leita eftir frummælendum á málþingið. Stjórnin verði síðan í 

símasambandi um málið.  

 

3. Fulltrúar landeigenda á Vatnsleysuströnd koma á fundinn. 

Til fundarins mættu: Eydís Fransdóttir, Sæmundur Þórðarson, Þórður Sæmundsson og Hörður 

Einarsson.  Erindi þeirra varðar fyrirætlanir Landsnets að leggja tvær 30m háar háspennulínur 

um eignarlönd landeigenda í Sveitarfélaginu Vogum, að þeirra sögn, gegn vilja margra 

landeigenda og íbúa í sveitarfélaginu.  Háspennulínurnar kæmu til með að þvera löndin á 

viðkvæmum stöðum, valda mikilli sjónmengun á svæðinu, hamla mjög framtíðar nýtingu 

landsins s.s. þróun byggðar, ferðaþjónustu og útivistar og í raun gera sum eignarlöndin 

verðlaus.  

Stjórnarmönnum hafði borist töluvert af gögnum frá þeim fyrir fundinn, sem þeir höfðu 

kynnt sér.  

Miklar og gagnlegar umræður urðu um málið. Fram kom að þessir landeigendur vilja að 

línan verði lögð í jörð en Landsnet telur það ekki fært vegna mikils kostnaðar. Landeigendur 

hafa hug á að fá hlutlausan aðila til að leggja sjálfstætt mat á það, en slíkt mat mun kosta 

umtalsvert fé. Þá var rætt um hvort ekki mætti leggja loftlínu lengra frá byggð, ofar í landinu. 

Þau töldu að það gæti leyst margan vanda, en ekki væru heldur allir sammála um þá lausn.  

Landeigendur hurfu svo af fundi. 

Stjórnin ræddi svo um málið og samþykkti að styrkja undirbúningsvinnu og gagnaöflun 

hjá þeim með fjárframlagi að upphæð 500 þús. kr. 

 

 

4. Önnur mál. 

Örn greindi frá fundi með Haraldi Benediktssyni, formanni BÍ, og Eiríki Blöndal, 

framkvæmdastjóra BÍ um jarðalög. Hugmyndin er að BÍ og LLÍ setji á laggirnar vinnuhóp um 



jarðalögin og hugsanlegar breytingar á þeim. Samþykkt var að af hálfu LLÍ væru í hópnum, 

þeir Örn Bergsson, Sigurður Jónsson og Óðinn Sigþórsson. 

     

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson 


