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171. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 27. maí 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 staðfestingar: 

1.1. 49. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 2. verkfundur vegna gatnaframkvæmda í Reykholti; 3502-002. 

Fundargerð samþykkt samhljóða 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 5. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.2. 508. fundur stjórnar SASS. 

 

3. Endurskoðun á samningi Umhverfisstofnunar og Bláskógabyggðar um refaveiðar 

2014 – 2016. 
Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar, dags. 5 apríl 2016, þar kynntur er viðauki við 

samning milli Bláskógabyggðar og Umhverfisstofnunar vegna samningsfjárhæðar, eins 

og ákvæði samningsins kveða á um. 

Í viðauka við samninginn fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir að endurgreiðsluhlutfall hækki 

úr 32% í 35% milli ára.  Heildargreiðsla getur því numið að hámarki kr. 717.500 fyrir 

árið 2016.  Byggðaráð samþykkir framlagðan viðauka fyrir sitt leyti. 

 

4. Stefnumótun um umhverfismál í Bláskógabyggð. 

Lagt fram tölvuskeyti frá Elísabet B. Lárusdóttur, dags. 12. maí 2016, þar sem lagðar eru 

línur varðandi vinnu við umhverfisstefnu Bláskógabyggðar ásamt drögum að tímalínu.  

Byggðaráð fagnar því að þessi vinna sé að fara af stað.  Oddvita og sveitarstjóra falið að 

vinna að verkáætlun með fulltrúum umhverfisnefndar og Elísabet Lárusdóttur sem 

verktaka.  Nánari verkáætlun og kostnaðaráætlun verður lögð fram til staðfestingar hjá 

sveitarstjórn þegar hún verður tilbúin. 

 

5. Innsend bréf og erindi: 

5.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 20. maí 2016; umsókn um breytingu 

rekstrarleyfis í flokki II hjá Farfuglaheimilinu Laugarvatni kt.630307-1390, 

Hverabraut 6-8 og Torfholt 16, Laugarvatni. 

Lagt fram bréf Sýslumannsins á Selfossi þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki II.  Umsækjandi er 

Farfuglaheimilið Laugarvatni vegna Hverabrautar 6 – 8 og Torfholts 16, 

Laugarvatni.  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt 

leyfi verði eitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

5.2. Bréf sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 20 maí 2016; umsókn um nýtt/breytingu á 

rekstrarleyfi í flokki V hjá Farfuglaheimilinu Laugarvatni kt. 630307-1390, 

Dalbraut 10, Laugarvatni. 

Lagt fram bréf Sýslumannsins á Selfossi þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki V.  Umsækjandi er 

Farfuglaheimilið Laugarvatni vegna Dalbrautar 10, Laugarvatni.  Byggðaráð 
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Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði eitt enda 

samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

5.3. Bréf Ungmennafélags Íslands þar sem auglýst er eftir umsóknum frá 

sambandsaðilum og sveitarfélögum um að taka að sér undirbúning og framkvæmd 

22. unglingalandsmóts UMFÍ, 2019. 

Lagt fram bréf Ungmennafélags Íslands þar sem auglýst er eftir umsóknum til að 

taka að sér undirbúning og framkvæmd 22. unglingalandsmóts UMFÍ 2019. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar hyggst ekki hafa frumkvæði að því að vera 

umsækjandi. 

 

5.4. Tölvuskeyti Arev verðbréfafyrirtæki ehf, dags. 4. maí 2016; Gufa ehf. 

Lagt fram tölvuskeyti frá Arev verðbréfafyrirtæki þar sem lýst er vilja til að 

fullnusta kaupsamning aðila um hlutafé sveitarfélagsins í Gufu ehf.  Fyrir hönd 

Arev verðbréfafyrirtækis verður Eldey fjárfestingarfélag kaupandi og handhafi 

hlutafjár.  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að Eldey 

kaupi hluti sveitarfélagsins í Gufu, enda standist kaupsamningurinn að öðru leyti. 

 

5.5. Bréf Eflu verkfræðistofu, dags. 19. maí 2016; loftmynd af Reykholti. 

Bréf Eflu verkfræðistofu þar sem Bláskógabyggð er boðið að tekin verði loftmynd 

og nákvæmt landmódel af Reykholti.  Kostnaðurinn er kr. 300.000 + vsk. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að taka tilboði Eflu og verður 

kostnaðurinn færður á deild 0923. 

 

5.6. Tölvuskeyti Þorbjargar H. Vigfúsdóttur f.h.Tröppu, dags. 22. maí 2016; fjarþjálfun 

Tröppu í talþjálfun. 

Lagt fram tölvuskeyti Þorbjargar H. Vigfúsdóttur, f.h. Tröppu, þar sem kynnt er 

fjarþjálfun í talþjálfun.  Trappa vill bjóða Bláskógabyggð frían prufutíma í 

talþjálfun til að hægt verði að prófa þjónustuna. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar þakka fyrir gott boð og vísar þessu erindi til 

stjórnenda leik- og grunnskóla Bláskógabyggðar. 

 

5.7. Erindi frá aðalfundi Kallbrúnarfélagsins, félags sumarbústaðaeigenda á Kallbrún í 

landi Heiðarbæjar I, móttekið 19. maí 2016; ljósleiðari. 

Lagt fram erindi frá aðalfundi Kallbrúnarfélagsins þar sem óskað er eftir að 

Bláskógabyggð hafi frumkvæði og standi straum að lagningu ljósleiðara að 

lögbýlum og frístundahúsabyggðum vestan Þingvallavatns í tengslum við 

framkvæmd RARIK við lagningu rafstrengs frá Ljósavatni. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar bendir á að þegar hafi fulltrúar sveitarfélagsins rætt 

málið við fulltrúa RARIK og komið málinu í vinnufarveg þar sem verið er að 

frumhanna ljósleiðaranet um allt sveitarfélagið.  Þessi framkvæmd RARIK verður 

skoðuð sérstaklega líkt og aðrar framkvæmdir í tengslum við þá vinnu. 

 

5.8. Tölvuskeyti UMFL, dags. 18. maí 2016; styrkbeiðni vegna 17. júní hátíðarhalda. 

Lagt fram tölvuskeyti UMFL þar sem óskað er eftir fjárstyrk til 17. júní 

hátíðarhalda.  Gert er ráð fyrir styrk til UMFL vegna þessa á fjárhagsáætlun 2016 

og verður umræddur styrkur veittur samkvæmt fjárhagsáætlun. 

 

5.9. Yfirlýsing vegna forkaupsréttar á lóðinni Lindarskógur 1. 

Lögð fram yfirlýsing vegna forkaupsréttar Bláskógabyggðar á lóðinni 

Lindarskógur 1, en fyrir liggur kaupsamningur um lóðina.  Núverandi eigandi og 
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seljandi lóðarinnar er Eignarhaldsfélagið Krummi ehf, kt. 540415-0210 og 

kaupandi er Atlantis ehf, kt. 660297-2869. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að falla frá forkaupsrétti 

sveitarfélagsins og felur sveitarstjóra að undirrita yfirlýsingu þar að lútandi. 

 

5.10. Erindi Inkasso ehf. vegna innheimtuþjónustu. 

Lagt fram erindi Inkasso þar sem boðið er þjónusta við innheimtu sveitarfélagsins.  

Umræða um málið hefur átt sér stað meðal starfsmanna skrifstofu sveitarfélagsins.  

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að segja ekki upp samningi við 

þann þjónustuaðila sem sveitarfélagið er samningsbundið við á þessum tímapunkti. 

 

5.11. Tölvuskeyti Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 11. maí 2016; 

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. 

Lagt fram tölvuskeyti Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar þar sem 

kynnt eru drög að tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030, 

varðandi Vogabyggð. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela skipulagsfulltrúa að 

yfirfara málið og felur honum jafnframt að svara erindinu fyrir hönd 

Bláskógabyggðar. 

 

5.12. Bréf Hjálparstarfs kirkjunnar, dags maí 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Hjálparstarfs kirkjunnar þar sem óskað er eftir styrk vegna útgáfu 

fréttablaðsins Margt smátt.  Erindinu hafnað. 

 

5.13. Tölvuskeyti SEEDS, dags 13. maí 2016; sjálfboðaliðaverkefni 2016 og 2017. 

Lagt fram tölvuskeyti SEEDS þar sem boðið er samstarf vegna 

sjálfboðaliðaverkefnis á vegum SEEDS.  Byggðaráð Bláskógabyggðar bendir á að 

eins og sakir standa eru ekki nein verkefni í farvatninu sem hentar til slíks 

verkefnis hjá sveitarfélaginu. 

 

5.14. Tölvuskeyti Rally Reykjavík, dags. 17. maí 2016; beiðni um að nota tvo vegi innan 

Bláskógabyggðar vegna rally keppni þann 27. ágúst 2016. 

Lagt fram tölvuskeyti Rally Reykjavík þar sem óskað er eftir leyfi 

Bláskógabyggðar um að nýta gamla Lyngdalsheiðarveginn og gamla veginn um 

Tröllháls fyrir rally keppni þann 27. ágúst n.k. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir ekki að gamli Lyngdalsheiðarvegurinn 

verði nýttur.  Byggðaráð gerir ekki athugasemdir við að gamli vegurinn um 

Tröllháls verði nýttur fyrir umrædda keppni, í samræmi við meðsenda leiðarlýsingu 

og tímaáætlun. 

Með sama hætti og undanfarin ár þá gerir byggðaráð Bláskógabyggðar þá kröfu að 

gætt verði vel að öllum öryggisþáttum, með tilkynningu og skiltauppsetningu o.þ.h. 

svo tryggt sé að allur almenningur viti að þessi keppni fari fram þarna á þessum 

tíma.  Jafnframt verði vegurinn hafður ekki í verra ástandi að lokinni keppni en 

hann er fyrir hana. 

 

5.15. Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 2. maí 2016; tilnefning tengiliðs 

vegna vinnu við landsáætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. 

Lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem óskað er eftir tilnefningu 

tengiliðs vegna vinnu við landsáætlun um uppbyggingu innviða á 

ferðamannastöðum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa erindinu til næsta 

fundar sveitarstjórnar. 
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5.16. Erindi Gunnars Þórðarsonar, dags. 25. maí 2016; lóðaúthlutun Ferjuvegur 3 og 5. 

Lagt fram tölvuskeyti Gunnars Þórðarsonar þar sem óskað er eftir fresti á greiðslu 

gatnagerðargjalda vegna tveggja lóða sem hann sótti um. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra að semja 

um gjalddaga gatnagerðargjalda. 

 

6.  Efni til kynningar: 

6.1. Umræðupunktar frá Frumherja vegna faggildingu fyrir byggingafulltrúaembætti. 

6.2. Tölvuskeyti SASS, dags 23. maí 2016; úthlutanir úr Uppbyggingarsjóði 

Suðurlands. 

6.3. Ársskýrsla Björgunarsveitar Biskupstungna 2015 ásamt ársreikningi. 

6.4. Ársskýrsla Ungmennafélags Laugdæla 2015 ásamt ársreikningi. 

6.5. Ársskýrsla Fræðslunets Suðurlands 2015 ásamt ársreikningi. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:50. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


