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170. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 
Aratungu þann 1. apríl 2016  kl. 09:30. 
 
Mætt: Valgerður Sævarsdóttir, formaður, Helgi Kjartansson, Óttar Bragi Þráinsson.  Einnig 
var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   
 
1. Fundargerðir til kynningar: 

1.1. 34. fundur stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. 
1.2. 17. fundur stjórnar Bergrisans bs. 
1.3. 170. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 
1.4. 506. fundur stjórnar SASS. 
1.5. 835. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
1.6. 836. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
1.7. 837. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 
2. Þingmál: 

2.1. Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun laga um lögheimili (32. þingmál). 
Lagt fram tölvuskeyti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 2. mars 2016, þar sem send 
er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um endurskoðun laga um lögheimili. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við framlagða tillögu til 
þingsályktunar. 
 

2.2. Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu til að draga úr notkun á skaðlegum 
efnum í neysluvörum (247. þingmál). 
Lagt fram tölvuskeyti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 16. mars 2016, þar sem send 
er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu til að draga úr notkun á 
skaðlegum efnum í neysluvörum. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við framlagða tillögu til 
þingsályktunar. 

 
2.3. Tillaga til þingsályktunar um hæfisskilyrði leiðsögumanna (275. þingmál). 

Lagt fram tölvuskeyti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 2. mars 2016, þar sem send 
er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um hæfisskilyrði leiðsögumanna. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við framlagða tillögu til 
þingsályktunar. 

 
2.4. Frumvarp til laga um málefni aldraðra - réttur til sambúða á stofnunum (352. 

þingmál). 
Lagt fram tölvuskeyti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 7. mars 2016, þar sem sent er 
til umsagnar frumvarp til laga um málefni aldraðra. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við framlagt frumvarp til 
laga. 

 
2.5. Tillaga til þingsályktunar um skilyrðislausa grunnframfærslu – borgaralaun (354. 

þingmál). 
Lagt fram tölvuskeyti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 8. mars 2016, þar sem send 
er til umsagnar tillaga til þingsályktunar um skilyrðislausa grunnframfærslu. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við framlagða tillögu til 
þingsályktunar. 
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3. Drög að ársreikningi Bláskógabyggðar 2015. 
Sveitarstjóri kynnti drög að ársreikningi Bláskógabyggðar fyrir rekstrarárið 2015, og 
helstu niðurstöður hans.  Umræða varð um framlögð drög að ársreikningi. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að ársreikningur verði lagður fram á 
næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, þann 7. apríl n.k., til fyrri 
umræðu. 
 

4. Umsóknir um byggingarlóðir: 
4.1. Umsókn Gunnars Ö. Þórðarsonar, mótt. 29. febrúar 2016; Ferjuvegur 5. 

Lögð fram umsókn Gunnars Ö. Þórðarsonar, kt. 101182-5099, um garðyrkjulóðina 
Ferjuvegur 5 í Laugarási. 
Ekki liggja fyrir aðrar umsóknir um umrædda lóð og samþykkir byggðaráð 
samhljóða að úthluta Gunnari umrædda garðyrkjulóð, skv. úthlutunarreglum lóða í 
Bláskógabyggð. 
 

4.2. Umsókn Lindu B. Viðarsdóttur, mótt. 29. febrúar 2016; Ferjuvegur 3. 
Lögð fram umsókn Lindu B. Viðarsdóttur, kt. 300980-6389, um garðyrkjulóðina 
Ferjuvegur 3 í Laugarási. 
Ekki liggja fyrir aðrar umsóknir um umrædda lóð og samþykkir byggðaráð 
samhljóða að úthluta Lindu umrædda garðyrkjulóð, skv. úthlutunarreglum lóða í 
Bláskógabyggð. 

 
5. Innsend bréf og erindi: 

5.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 21. mars 2016; umsókn um rekstrarleyfi í 
flokki II frá AR Projekt ehf. 
Lagt fram bréf Sýslumannsins á Suðurlandi þar leitað er eftir umsögn 
Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi gististaðar í flokki II í landi 
Fellskots.  Umsækjandi er AR Projekt ehf, kt. 470206-1600 og ábyrgðarmaður 
Andrea Þ. Rafnar kt. 100960-3629. 
Umrædd starfssemi samræmist skipulagsskilmálum staðarins og gerir byggðaráð 
ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði veitt. 
 

5.2. Tölvuskeyti frá Styrktarsjóði Sólheima, dags. 29. mars 2016; styrkbeiðni. 
Lagt fram tölvuskeyti Styrktarsjóðs Sólheima þar sem óskað er eftir fjárstyrk vegna 
endurbyggingar á gamla mötuneytishúsinu að Sólheimum. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hafnar erindinu. 
 

5.3. Tölvuskeyti frá Andra Páli Hilmarssyni, dags. 22. mars 2016; bílastæði á 
Laugarvatni. 
Lagt fram tölvuskeyti Andra Páls Hilmarssonar þar sem óskað er eftir aðkomu 
Bláskógabyggðar við gerð bílastæða við Húnbogalund í Laugardal.  Verkefnið er 
hugsað sem samstarfsverkefni Lionsklúbbsins, Bláskógabyggðar, Vegagerðarinnar 
og Húnbogalundar. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að sækja um styrk til 
Vegagerðarinnar vegna þessa verkefnis og felur sviðsstjóra Þjónustu- og 
framkvæmdasviðs að senda inn umrædda umsókn fyrir 15. apríl 2016.  Frekari 
ákvörðun um aðkomu Bláskógabyggðar að verkefninu verður tekin fyrir í 
byggðaráði eftir að niðurstaða um úthlutun styrks frá Vegagerðinni liggur fyrir. 
 

5.4. Bréf Umhverfisstofnunar, dags. 2. mars 2016; undirbúningur friðlýsingar 
Kerlingafjalla. 
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Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar þar sem kynnt er að undirbúningur friðlýsingar 
Kerlingafjalla er hafinn.  Hægt verður að fylgjast með undirbúningi 
friðlýsingarinnar á heimasíðu Umhverfisstofnunar og eru hagsmunaaðilar hvattir til 
að kynna sér verkefnið og jafnframt er óskað eftir ábendingum og athugasemdum 
sem geta nýst við þessa undirbúningsvinnu. 
 

5.5. Bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 2. mars 2016; flokkun baðstaða í 
náttúrunni. 
Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands þar sem kynnt er reglugerð 460/2015 
um baðstaði í náttúrunni, en markmið hennar er að stuðla að öryggi notenda og 
bættum hollustuháttum.  Í bréfinu kemur fram listi yfir baðstaði í náttúrunni og eru 
þrír staðir nefndir innan marka Bláskógabyggðar.  Óskað er eftir upplýsingum ef 
vitað er um fleiri baðstaði innan Bláskógabyggðar. 
Byggðaráði Bláskógabyggðar er ekki kunnugt um fleiri baðstaði í náttúrunni innan 
marka Bláskógabyggðar. 
 

5.6. Bréf Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, dags. 18. mars 2016; stöðuskýrsla um 
sjúkraflutninga. 
Lagt fram bréf Heilbrigðisstofnunar Suðurlands þar sem niðurstöður stöðuskýrslu 
um sjúkraflutninga er kynnt.  Fram kemur að mikil aukning hefur verið á fjölda 
sjúkraflutninga frá árinu 2011 til 2015. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar hvetur ríkisvaldið að tryggja það fjármagn sem þarf 
til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands til þess að geta tryggt þá þjónustu sem 
stofnuninni er skylt að veita íbúum Suðurlands, svo og hinum mikla fjölda gesta og 
ferðamanna sem fer um þetta landsvæði.  Í Bláskógabyggð er mikill fjöldi 
frístundahúsa og einnig fjölmennustu ferðamannastaðir landsins s.s. Þingvellir, 
Geysir og Gullfoss.  Nefna mætti mun fleiri ferðamannastaði í þessu sambandi en 
þörfin er afar brýn og nauðsynlegt að auka fjárveitingar til stofnunarinnar til að hún 
sé fær að sinna lögbundnu hlutverki sínu. 

 
6.  Efni til kynningar: 

6.1. Bréf UMFÍ, móttekið 21. mars 2016; ályktun. 
6.2. Bréf frá Magnúsi Karli Daníelssyni, mótt. 23. mars 2016; dagforeldri.is . 
6.3. Bréf PMTO foreldrafærni, dags. 29. febrúar 2016; PMTO meðferðarmenntun. 

 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:50. 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


