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187. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 2. júní 2016, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Kristinn Bjarnason sem varamaður Valgerðar Sævarsdóttur, Óttar Bragi 

Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún M. Stefánsdóttir, 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir, Valtýr Valtýsson sveitarstjóri og Sigurrós H. Jóhannsdóttir, 

sviðsstjóri, sem ritaði fundargerð. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 171. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 111. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 7; Veiðilundur frístundasvæði: Miðfell: Deiliskipulag – 1511043. 

Lögð fram að lokinni kynningu tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar 

Veiðilundur í landi Miðfells við Þingvallavatn. Tillagan var send til kynningar 

lóðarhafa á svæðinu með bréfum dags. 22. mars og 20. apríl 2016 og hafa 6 

athugasemdabréf borist. Tillagan sem lögð er fram hefur verið lagfærð lítillega til 

að koma til móts við athugasemdir. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að deiliskipulagið verði 

auglýst sk.v 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga með eftirfarandi breytingum á 

skilmálum. Hámarksstærð húsa má vera 100 fm (birt stærð, ekki grunnflötur) og 

að hámarksmænishæð sé 5,5 m frá jörðu. Á sú hæð þó ekki við um hús með flötu 

þaki en þá skal miða hámarkshæð við 4 m. Á hverri lóð má gera ráð fyrir aðalhúsi 

og einu aukahúsi, en stærð aukahúss má að hámarki vera 30 fm. Þá þarf að gera 

minniháttar breytingar á texta greinargerðar í samráði við skipulagsfulltrúa og 

byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 8; Hverabraut 1: Deiliskipulagsbreyting – 1504049. 

Á fundi skipulagsnefndar 21. janúar 2016 var tekin fyrir að lokinni kynningu 

lýsing aðalskipulagsbreytingar sem fólst í að lokað yrði fyrir almenna umferð 

meðfram vatni Laugarvatn í gegnum lóð Fontana. Tvær athugasemdir höfðu borist 

og samþykki skipulagsnefnd að áður en afstaða yrði tekin til málsins þyrfti 

umsækjandi að leggja fram þær hugmyndir sem eru um uppbyggingu á lóðinni 

sem fela það í sér að ekki er æskilegt að vera með umferð gangandi meðfram 

vatnsbakkanum. Einnig að sýna þyrfti þarf fram á hvernig útfærsla verður á 

göngustíg ofan við Fontana. Nú liggur fyrir greinargerð frá Gufu ehf. um málið. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að gert verði ráð fyrir 

færslu göngustígsins í endurskoðun aðalskipulagsins sem nú er í vinnslu. Þá þarf 

að vinna breytingu á deiliskipulagi svæðisins og kynna það fyrir íbúum og öðrum 

hagsmunaaðilum á svæðinu. 

 

Mál nr. 9; Hrosshagi 167118: Bláskógabyggð: Þjónustuhús og náttúrukúlur: 

Fyrirspurn – 1605045. 

Lögð fram fyrirspurn eigenda Hrosshaga lnr. 167118 dags. 19. maí 2016 um 

hvaða leyfi þurfi að liggja fyrir til að koma upp fimm "náttúrukúlum" fyrir 

gistingu og einu 24,3 fm þjónustuhúsi ásamt litlu bílastæði og rafhleðslustaurum. 
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Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er fyrirhuguð uppbygging það 

umfangsmikil að vinna þarf deiliskipulag fyrir svæðið. Ekki gerð athugasemd við 

að tillaga að deiliskipulagi í samræmi við meðfylgjandi gögn verði auglýst skv. 1. 

mgr. 41. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 10; Einiholt 1 land 1 lnr. 217088:Melur: Byggingarreitur B-1: Stækkun 

byggingarmagns: Deiliskipulagsbreyting – 1605046. 

Lögð fram umsókn Geysisholts dags. 18. maí 2016 þar sem óskað er eftir 

breytingu á deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis úr landi Einiholts sem 

kallast Melar. Óskað er eftir að byggingarmagn þjónustuhúss (byggingarreitur B-

1) aukist úr 160 fm í 350 fm. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er um óverulega breyting á 

deiliskipulagi að ræða og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir eigendum 

aðliggjandi landa. 

 

Mál nr. 11; Gufuhlíð 167096: Stöðuleyfi: Starfsmannahús – 1605041. 

Sótt er um stöðuleyfi fyrir starfsmannahús á lóðinni Gufuhlíð í Reykholti. Umrætt 

hús er í dag skráð sem sumarhús á lóðinni Fljótsholt. 

Þar sem uppbygging er fyrirhuguð á því svæði sem húsið er staðsett núna gerir 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar ekki athugasemd við að húsið verði fært og að veitt 

verði stöðuleyfi fyrir það á lóð Gufuhlíðar. 

 

Mál nr. 12; Litla-Fljót 1 167148: Borgarás 1-4: Stofnun lóða – 1605047. 

Lögð fram umsókn eigenda Litla-Fljóts 1 lnr. 167148 dags. 12. maí 2016 þar sem 

óskað er eftir að stofnaðar verði 4 lóðir við svæði sem kallast Borgarás. Svæðið er 

í heild 10 hektarar. Meðfylgjandi er uppdráttur sem sýnir afmörkun lóðanna auk 

samþykkis aðliggjandi eigenda. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur að ekki sé hægt að stofna lóðirnar byggt á 

fyrirliggjandi gögnum. Ef fyrirhugað er að byggja gistiskála eða annarskonar 

byggingar á svæðinu þurfi að vinna deiliskipulag fyrir svæðið. 

 

Mál nr. 15; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-30 – 1605001F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 18. maí 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 5. fundur æskulýðsnefndar Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir lagðar fram til kynningar: 

2.1. 8. fundur Héraðsnefndar Árnesinga bs. 

2.2. 172. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

 

3. Endurskoðun Aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015 – 2027. 
Lögð fram að lokinni kynningu skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillaga að 

Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. Tillagan var kynnt með auglýsingu sem 

birtist 17. mars sl. en áður hafði hún verið kynnt á íbúafundi sem haldinn var í Aratungu 

3. febrúar sl. Samhliða kynningu var umsagnaraðilum kynnt tillagan og liggja nú fyrir 

umsagnir Vegagerðarinnar, Forsætisráðuneytisins, Samtaka Ferðaþjónustunnar, 

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins, Fiskistofu, Ferðamálastofu, Heilbrigðiseftirlits 

Suðurlands og Landsnets. Umsagnir annarra umsagnaraðila hafa enn ekki borist.  

Aðalskipulagið er sett fram í forsendu- og umhverfisskýrslu, greinargerð, 

láglendisuppdrætti í mkv. 1:50.000 fyrir dreifbýlið og 1:10.000 fyrir Reykholt, 
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Laugarvatn og Laugarás, og uppdrátt af hálendi í mkv. 1:100.000 Gerðar hafa verið 

minniháttar breytingar á gögnum í kjölfar ábendinga sem borist hafa á kynningartíma.  

Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027 skv. 1. 

mgr. 31. gr. skipulagslaga og felur skipulagsfulltrúa að senda tillöguna til athugunar 

Skipulagsstofnunar. 

 

4. Lagning rafstrengs og ídráttarröra fyrir ljósleiðara:  

4.1. Lagning rafstrengs og ídráttarrörs frá Gullfossi að Bláfellshálsi. 

Hugmyndir hafa verið á lofti um lagningu rafstrengs og ídráttarrörs fyrir 

ljósleiðara frá Gullfossi að Bláfellshálsi.  Umrædd framkvæmd myndi styrkja 

mjög rekstraröryggi fjarskiptamál á hálendinu svo og koma ferðaþjónustuaðilum 

til góða.  Fulltrúar 112 og ferðaþjónustuaðila sem hafa aðstöðu við Geldingafell 

hafa komið til fundar við fulltrúa Bláskógabyggðar.  Óskað hefur verið eftir 

afstöðu sveitarstjórnar Bláskógabyggðar gagnvart því að koma með 10 milljóna 

króna fjárstyrk til verkefnisins. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að styrkja verkefnið um 10 

milljónir króna. Sveitarstjóra falið að semja við aðila um tímasetningu greiðslna. 

Kostnaður verkefnis færist á eignasjóð sveitarfélagsins. 

 

4.2. Lagning ídráttarrörs frá Ljósafossi að Þingvöllum. 

 Fulltrúar RARIK hafa tilkynnt áform sín að leggja þriggja fasa rafstreng frá 

Ljósafossvirkjun að Þingvöllum.  Í tengslum við þá framkvæmd hefur 

Bláskógabyggð verið boðið að kosta niðurdrátt ídráttarrörs fyrir ljósleiðara.  Það 

má áætla að kostnaður Bláskógabyggðar við framkvæmdina verði allt að kr. 

4.000.000.  Þar sem verkið hefst í næstu viku þarf að liggja fyrir afstaða 

Bláskógabyggðar í þessari viku.  Tæknisvið Uppsveita hefur skoðað málið og 

liggur fyrir jákvæð samlegðaráhrif hvað varðar forhönnun á ljósleiðarakerfi fyrir 

sveitarfélagið. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að taka þátt í verkefninu.   

Kostnaður verkefnis færist á eignasjóð sveitarfélagsins. 

 

 

5. Afsláttur gatnagerðargjalda. 

Oddviti ræddi áhrif samþykktar sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um afslátt á 

gatnagerðargjöldum í þéttbýlum Bláskógabyggðar.  Um er að ræða afslátt af 

gatnagerðargjöldum á þeim lóðum sem auglýstar hafa verið lausar til umsóknar.  

Afslátturinn var í boði frá byrjun árs til 1. júní s.l. og hefur verið sótt um nokkrar lóðir 

eftir þessa ákvörðun sveitarstjórnar. 

Oddviti lagði til að þessi ákvörðun um afslátt á gatnagerðargjöldum yrði framlengd til 

ársloka 2016. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fram lagða tillögu um 

framlengingu afsláttar af gatnagerðargjöldum. 

 

6. Kosningar: 

6.1. Kosning í byggðaráð Bláskógabyggðar til eins árs. 

3 aðalmenn og 3 til vara. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að eftirtaldir aðilar verði 

kosnir sem aðal- og varamenn byggðaráðs Bláskógabyggðar næsta starfsár: 

Aðalmenn: Valgerður Sævarsdóttir, formaður 

 Helgi Kjartansson, varaformaður 

 Óttar Bragi Þráinsson 

Varamenn: Kolbeinn Sveinbjörnsson 
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 Guðrún Magnúsdóttir 

 Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 

6.2. Kosning vinnuhóps vegna endurskoðunar deiliskipulags Reykholts. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að skipa eftirtalda aðila í 

vinnuhóp um endurskoðun deiliskipulags Reykholts: 

Helgi Kjartansson, formaður 

Sveinn Sæland 

Óttar Bragi Þráinsson 

 

6.3. Tilnefning tengiliðs vegna vinnu við landsáætlun um uppbyggingu innviða á 

ferðamannastöðum. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að tilnefna Valtý Valtýsson, 

sveitarstjóra sem tengilið. 

 

7. Innsend bréf og erindi: 

7.1. Bréf Grímsnes- og Grafningshrepps, dags. 4. maí 2016; sameining sveitarfélaga í 

Árnessýslu. 

Lagt fram bréf Grímsnes- og Grafningshrepps þar sem óskað er eftir tilnefningu 

tveggja fulltrúa í nefnd sem skoða skal kosti og galla þess að öll sveitarfélög í 

Árnessýslu sameinist í eitt sveitarfélag. 

Lögð fram tillaga um að skipa tvo fulltrúa í umrædda nefnd. Tillagan felld með 

fimm atkvæðum á móti (ÓBÞ, GSM, KB, EMS, KS), einn samþykkti (BÁB) og 

einn sat hjá (HK) . 

Bryndís lagði fram eftirfarandi bókun. 

„ Ég harma þá ákvörðun sveitarstjórnar að samþykkja ekki að tilnefna fulltrúa í 

nefndina eins og önnur sveitarfélög í Árnessýslu hafa gert. Að taka þátt í þessu 

samstarfi setur engar kvaðir á sveitarfélagið þar sem eingöngu á að skoða kosti og 

galla þess að sameina Árnessýslu í eitt sveitarfélag“. 

 

7.2. Tölvuskeyti Landsnets, dags. 24. maí 2016; matslýsing vegna kerfisáætlunar 2016 

– 2025. 

Lagt fram tölvuskeyti Landsnets þar sem kynnt er matslýsing vegna 

kerfisáætlunar 2016 -2025. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vísar erindinu til embættis skipulags- og 

byggingarfulltrúa Uppsveita. 

 

7.3. Bréf Umhverfisstofnunar, dags. 26. maí 2016; fyrirhuguð friðlýsing 

Kerlingafjalla. 

Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar þar sem kynnt er tillaga að auglýsingu um 

landslagsverndarsvæði í Kerlingafjöllum.  Frestur til að skila inn ábendingum eða 

athugasemdum er til 9. júní 2016. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við þær hugmyndir sem 

fram koma í drögum að auglýsingu um landslagsverndarvæði í Kerlingafjöllum 

sem liggur fyrir. 

 

7.4. Ályktanir aðalfundar FOSS, dags. 19. maí 2016. 

Lagðar fram ályktanir aðalfundar FOSS stéttarfélags í almannaþjónustu 2016.  

Ályktanirnar snúa að;  stytting vinnuvikunnar, aukið álag á starfsmenn og réttindi 

eldri borgara. 

Hvað varðar ályktun FOSS um styttingu vinnuvikunnar þá vísar sveitarstjórn því 

máli til byggðaráðs til skoðunar. 
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8. Erindi til kynningar: 

8.1. Lokaskýrsla starfshóps Sambands íslenskra sveitarfélaga um stefnumótun í 

úrgangsmálum. 

8.2. Skýrsla vegna úttektar á tilraunaverkefni 2012 – 2015, - Seyra til uppgræðslu á 

Hrunamannaafrétti. 

8.3. Ársskýrsla Byggðasafns Árnesinga 2015. 

 

9. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

Fundi slitið kl. 18:30. 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Kristinn Bjarnason 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H. Jóhannsdóttir 

 

 


