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172. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 24. júní 2016  kl. 09:30. 
 

Mætt: Helgi Kjartansson formaður í fjarveru Valgerðar Sævarsdóttur, Guðrún S. 

Magnúsdóttir sem varamaður Valgerðar Sævarsdóttur og Óttar Bragi Þráinsson.  Einnig var 

mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

Helgi Kjartansson bauð fundarmenn velkomna til fundar.  Jafnframt lagði hann fram tillögu að 

dagskrárbreytingu, að inn komi tveir nýir dagskrárliðir 1.7 og 8.10.  Tillagan samþykkt 

samhljóða. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 112. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa, 16-31. 

 

Mál nr. 4; Borgarhólsstekkur 1: Miðfellsland: Óleyfisframkvæmd: Kæra til ÚUA – 

1606005. 

Lagt fram bréf úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 3. maí 2016 þar 

sem kynnt er kæra dags. 26. maí um synjun á því að fjarlægja gesthús án lögmæts 

byggingarleyfis af lóðinni Borgarhólsstekkur 1. Kæran ásamt fylgigögnum er 

meðfylgjandi. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að fela lögfræðingi sveitarfélagsins að 

senda inn umsögn um málið í samráð við sveitarstjóra, skipulagsfulltrúa og 

byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 5; Stekkatún 1-5: Efri-Reykir: Deiliskipulag – 1606010. 

Lögð fram umsókn Gunnars Ingvarssonar dags. 3. júní 2016 þar sem lögð er fram 

tillaga að deiliskipulagi 5 lóða undir frístundabyggð á um 13 ha lands úr landi Efri-

Reykja. Tvær lóðanna eru um 0,6 ha, ein um 0,9 ha en hinar tvær 4,33 og 6,57 ha. 

Á þremur minnstu lóðunum (Stekkatún 2, 3 og 4) er gert ráð fyrir allt að 130 fm 

frístundahúsi og 40 fm aukahúsi en á stærri lóðunum, Stekkatúni 1 og 5, verði 

heimilt að byggja 150 fm íbúðarhús, 50 fm bílskúr og 40 fm aukahús. Á lóðinni 

Stekkatún 1 er gamalt fjárhús sem mun standa áfram. 

Þar sem allt svæðið er í gildandi aðalskipulagi skilgreint sem svæði fyrir 

frístundabyggð er ekki hægt að samþykkja að byggð verði íbúðarhús á tveimur 

lóðanna. Erindinu hafnað. 

 

Mál nr. 6; Skálabrekka 170163: Vestur hluti: Stofnun lóðar – 1606011. 

Lögð fram umsókn eigenda Skálabrekku lnr. 170163 dags. 6. júní 2016 þar sem 

óskað er umsagnar um skiptasamning fyrir vestari hluta landsins en áður var búið 

að fjalla um skipti vegna eystri hluta landsins. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við skiptingu skv. 

fyrirliggjandi gögnum með fyrirvara um samþykki eigenda aðliggjandi lands á 

hnitsetningu landamarka. Ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. 

jarðalaga. 

 

Mál nr. 18; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-31 – 1605004F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 1. júní 2016 lagðar fram til kynningar. 
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1.2. 113. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa, 16-32. 

 

Mál nr. 10; Brúarvirkjun í Tungufljóti: Brú: Bláskógabyggð: 

Aðalskipulagsbreyting – 1603003: 

Lögð fram að nýju að lokinni kynningu skv. 2. mgr. 3. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar vegna 9,9 MW 

vatnsaflsvirkjunar í Tungufljóti í landi Brúar. Tillagan var kynnt með auglýsingu 

sem birtist 19. maí með fresti til athugasemda til 30. maí. Engar athugasemdir og 

umsagnir hafa borist umfram þær sem bárust við lýsingu tillögunnar en nú liggur 

fyrir greinargerð ÍSOR dags. 16. júní 2016 um möguleg áhrif virkjunar á 

vatnstökusvæði og vatnsból. 

Í ljósi niðurstöðu í greinargerð ÍSOR samþykkir byggðaráð Bláskógabyggðar 

samhljóða að auglýsa aðalskipulagsbreytinguna skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 11; Brúarvirkjun í Tungufljóti: Brú: Deiliskipulag – 1605007. 

Lögð fram að nýju tillaga að deiliskipulagi fyrir Brúarvirkjun í landi Brúar sett 

fram á uppdrætti sem sýnir yfirlitsmynd í mkv. 1:10.000, stöðvarhússvæði í 

mkv.1:1.000 og stíflu-/lónssvæði í mkv. 1:2.500 auk greinargerðar dags. 18. mars 

2016. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að deiliskipulagið verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi 

svæðisins. 

 

Mál nr. 12; Biskupstungur: Frístundabyggð: Deiliskipulagsbreyting – 1606013. 

Lögð fram að nýju umsókn Mannvits hf. dags 6. júní 2016, f.h. landeigenda, um 

breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Brúar í Bláskógabyggð. Í 

tillögunni felst að 20 frístundahúsalóðir eru felldar út og verða eftir breytingu 10 

talsins í stað 30. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að breytingin verði auglýst skv. 

1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 13; Hlíðarbraut 5 lnr. 193691, breyting á byggingarreit, fyrirspurn – 

1606044. 

Lögð fram fyrirspurn lóðarhafa Hlíðarbrautar 5 um hvort að heimilt verði að 

byggja viðbyggingu við núverandi hús þannig að hún fari út fyrir byggingarreit sbr. 

meðfylgjandi drög afstöðumynd. 

Að mati byggðaráðs Bláskógabyggðar er um það óverulegt frávik er að ræða að 

hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp 

eða innsýn sbr. ákvæði 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Mál nr. 14; Brekka lóð 167210: Áhaldahús – stækkun byggingarreits: 

Deiliskipulagsbreyting – 1606054. 

Lögð fram umsókn Péturs Jónssonar dags. 16. júní 2016, f.h. Bandalags 

háskólamanna orlofssjóðs, um breytingu á deiliskipulagi orlofssvæðis BHM í 

Brekkuskógi. Óskað er eftir að byggingarreitur fyrir áhaldahús við 

þjónustumiðstöðina breikki um 2 m sbr. meðfylgjandi tillöguteikning. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir ekki breytingu á deiliskipulaginu þar sem 

fyrri breyting á deiliskipulagi er enn í kæruferli hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála. 
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Mál nr. 15; Stekkjarlundur frístundasvæði: Miðfell: Deiliskipulag – 1604012. 

Lögð fram að lokinni kynningu tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar 

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

lóðarhafa á svæðinu með bréfi dags. 25. maí og gefinn frestur til 17. júní til að 

koma með athugasemdir eða ábendingar. 

Byggðaráð 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 gögnum í samráði við skipulagsfulltrúa og 

byggingarfulltrúa auk þess sem taka þarf út byggingarreiti á lóðum við Arnarstekk 

vegna fjarlægðar frá þjóðvegi. 

 

Mál nr. 18; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-32 – 1606003F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 15. júní 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 4. fundur menningarnefndar Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.4. 3. verkfundur vegna gatnaframkvæmda í Reykholti; 3502-002. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.5. 4. verkfundur vegna gatnaframkvæmda í Reykholti; 3502-002. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.6. 75. fundur veitustjórnar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.7 37. fundur stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. 

Varðandi dagskrárliði 1 og 2 þá samþykkir byggðaráð Bláskógabyggðar samhljóða 

fyrirliggjandi afgreiðslu stjórnar, fyrir hönd Bláskógabyggðar.  Að öðru leyti 

samþykkir byggðaráð fundargerðina samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 36. fundur stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. 

2.2. 8. aðalfundur Háskólafélags Suðurlands ásamt skýrslu stjórnar og árreikningi 2015. 

2.3. 509. fundur stjórnar SASS. 

2.4. 839. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

2.5. 840. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Lántaka Héraðsnefndar Árnessýslu bs. og Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði 

sveitarfélaga. 
Í fundargerð 8. fundar Héraðsnefndar Árnesinga bs var samþykkt lántaka Héraðsnefndar 

Árnesinga bs. hjá Lánasjóði sveitarfélaga.  Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir 

samhljóða eftirfarandi bókun: 

Bláskógabyggð samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku 

Héraðsnefndar Árnesinga bs. hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 300.000.000 kr. til 

18 ára, í samræmi við leiðbeinandi lánakjör Lánasjóðs sveitarfélaga frá 26.5.2016 sem 

liggja fyrir fundinum. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en 
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innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Héraðsnefnd Árnesinga bs. 

Bláskógabyggð veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. 

heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns 

kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að fjármagna viðbyggingu við 

Fjölbrautaskóla Suðurlands sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um 

Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Bláskógabyggð skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Héraðsnefndar 

Árnesinga bs. til að breyta ekki ákvæði samþykkta Héraðsnefndar Árnesinga bs. sem 

leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu 

leyti til einkaaðila. 

Fari svo að Bláskógabyggð selji eignarhlut í Héraðsnefnd Árnesinga bs. til annarra 

opinberra aðila, skuldbindur Bláskógabyggð sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki 

nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. 

 

Jafnframt er Valtý Valtýssyni, kt. 221060-2379, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess 

að staðfesta f.h. Bláskógabyggðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á 

lánssamninginn. 

 

Einnig var í fundargerð 8. fundar Héraðsnefndar Árnesinga bs samþykkt lántaka 

Brunavarana Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga.  Byggðaráð Bláskógabyggðar 

samþykkir samhljóða eftirfarandi bókun: 

Bláskógabyggð samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Brunavarna 

Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 74.000.000 kr. til 8 ára, í samræmi 

við leiðbeinandi lánakjör Lánasjóðs sveitarfélaga frá 26.5.2016 sem liggur fyrir 

fundinum. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í 

hlutfalli við eignarhluti í Brunavörnum Árnessýslu. Bláskógabyggð veitir lánasjóðnum 

veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. 

Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er 

lánið tekið til að fjármagna kaup á tankbifreiðum og slökkvistöð í Árnesi sbr. 3. gr. laga 

um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Bláskógabyggð skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Brunavarna Árnessýslu 

til að breyta ekki ákvæði samþykkta Brunavarna Árnessýslu sem leggur hömlur á 

eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. 

Fari svo að Bláskógabyggð selji eignarhlut í Brunavörnum Árnessýslu. til annarra 

opinberra aðila, skuldbindur Bláskógabyggð sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki 

nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. 

 

Jafnframt er Valtý Valtýssyni, kt. 221060-2379, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess 

að staðfesta f.h. Bláskógabyggðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á 

lánssamninginn. 

 

4. Kjörskrá vegna forsetakosninga 25. júní 2016. 

Kjörskrá vegna forsetakosninga, sem fara fram þann 25. júní 2016, lögð fram.  

Sveitarstjóri hefur yfirfarið kjörskrá og áritað hana fyrir framlagningu.  Framlagning 

kjörskrár og kjörfundir hafa verið auglýstir.  Engar athugasemdir hafa komið fram við 

framlagða kjörskrá. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita sveitarstjóra 

fullnaðarheimild til að fjalla um athugasemdir, gera nauðsynlegar leiðréttingar og 

úrskurða um ágreiningsmál sem kunna að koma fram að kjördegi vegna forsetakosninga 

25. júní 2016 nk. í samræmi við 27. gr. laga um kosningar til Alþingis. 
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5. Þingmál: 

5.1. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2016 

– 2019 (þingmál 764). 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi 

þingsályktun að svo komnu máli. 

 

5.2. Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016 – 

2019 (þingmál 765). 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi 

þingsályktun að svo komnu máli. 

 

5.3. Frumvarp til laga um timbur og timburvöru (þingmál 785). 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp 

að svo komnu máli. 

 

5.4. Ósk eftir tillögum eða ábendingum um breytingu á ákvæðum laga nr. 106/2000 um 

sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum;  Bréf umhverfis- og auðlindaráðuneytis 

dags. 8. júní 2016. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela skipulagsfulltrúa að 

svara þessu erindi fyrir hönd Bláskógabyggðar. 

 

6. Tillaga að breytingu Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030; Langihryggur. 

Lögð fram tillaga að breytingu Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011 – 2030, sem lýtur að 

víkingaveröld á Langahrygg, Mosfellsdal, ásamt umhverfisskýrslu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu að 

breytingu á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011 – 2030. 

 

7. Umsókn um leigu íbúðarinnar Kistuholt 5b í Reykholti. 

Lögð fram umsókn um íbúðina Kistuholt 5b, Reykholti, en íbúðin hafði verið auglýst 

laus til umsóknar og umsóknarfrestur var til 20. júní s.l.  Um er að ræða félagslega íbúð 

sem eldri borgarar hafa forgang að. 

Aðeins hefur eina umsókn borist, frá Evu Bryndísi Ingvadóttur, kt. 050847-3229.  

Umsækjandi uppfyllir skilyrði sem sett eru til aldurstakmars vegna úthlutunar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að íbúðin verði leigð Evu Bryndísi 

Ingvadóttur frá og með 1. júlí 2016. 

 

8. Innsend bréf og erindi: 

8.1. Bréf mennta- og menningarmálaráðuneytis, dags. 26. maí 2016; eftirfylgni með 

úttekt á Leikskólanum Álfaborg.  Meðfylgjandi „Ytra mat – Umbótaáætlun 

leikskólans Álfaborgar“. 

Lagt fram bréf mennta- og menningarmálaráðuneytis, sem er eftirfylgni með úttekt 

á Leikskólanum Álfaborg.  Jafnframt er lagt fram „Ytra mat – Umbótaáætlun 

Leikskólans Álfaborgar“ sem unnin hefur verið af leikskólastjóra. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi 

umbótaáætlun og felur leikskólastjóra að senda hana til ráðuneytisins sem svar við 

framlögðu bréfi. 

 

8.2. Tölvuskeyti stjórnar Ungmennafélags Biskupstungna, dags. 5. júní 2016; Áskorun 

frá aðalfundi vegna sundlaugarinnar í Reykholti. 

Lagt fram tölvuskeyti Ungmennafélags Biskupstungna þar sem skorað er á 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar að endurnýja sundlaugina í Reykholti.  Jafnframt 
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lýsir ungmennafélagið því yfir að það mun koma að fjáröflun á nýrri rennibraut á 

sundlaugarsvæðinu ef ráðist verði í endurnýjun sundlaugarinnar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar þakkar Ungmennafélagi Biskupstungna þann áhuga 

sem verkefninu er sýndur, en verkefnið er í vinnslu og verið er að vinna að hönnun 

á breytingu aðstöðuhússins og endurnýjun sundlaugar með það að markmiði að 

aðstaðan uppfylli allar kröfur sem gerðar eru til sundstaða. 

 

8.3. Bréf geðræktarstöðvarinnar Batasetur Suðurlands, dags. 1. júní 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Bataseturs Suðurlands þar sem óskað er eftir fjárstyrk að lágmarki 

150.000 til að standa undir rekstri geðræktarstöðvarinnar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að hafna erindinu. 

 

8.4. Bréf Ferðafélags Íslands, dags. 2. júní 2016; merkingar gönguleiða og 

upplýsingaskilti á Mosfellsheiði. 

Lagt fram bréf Ferðafélags Íslands þar sem óskað er eftir samtali vegna 

gönguleiðamerkinga og upplýsingaskilti í tengslum við útgáfu bókar um 

Mosfellsheiði sem áætlað að komi út vorið 2017. 

Byggðráð Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og fulltrúar sveitarstjórnar eru 

reiðubúnir til samtals vegna verkefnisins.  Sveitarstjóra eða oddvita falið að vera í 

sambandi við bréfritara og eiga við þá umbeðið samtal. 

 

8.5. Bréf Landssambands hestamannafélaga, móttekið 19. júní 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Landssambands hestamannafélaga þar sem óskað er eftir styrk 

vegna þátttöku Rósu Kristínar Jóhannesdóttur sem mun keppa fyrir hönd Íslands á 

alþjóðlegu hestaíþróttamóti „FEIF Youth CUP“ sem haldið verður í Exloo í 

Hollandi 23. – 31. júlí 2016. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að að veita Rósu Kristínu 

fjárstyrk að upphæð kr. 15.000. 

 

8.6. Tölvuskeyti Þórarins Þórarinssonar, dags. 31. maí 2016; þjóðmenningarsetur að 

Laugarvatni. 

Lagt fram tölvuskeyti Þórarins Þórarinssonar þar sem hann óskar eftir 

framlengingu á forgangi að byggingarlóð við Einbúa á Laugarvatni.  Byggðaráð 

hafði gefið Þórarni forgang að lóðinni til mánaðarmóta maí – júní 2016.  Óskað er 

eftir að framlengingu forgangs um 12 mánuði.   

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita framlengingu á 

forgangi að lóðinni um 12 mánuði, eða til mánaðarmóta maí – júní 2017. 

 

8.7. Tölvuskeyti Jörgens M. Ágústssonar, dags. 1. júní 2016; meistararitgerð um 

bótaákvæði skipulagslaga boðin til kaups. 

Lagt fram tölvuskeyti Jörgens M. Ágústssonar þar sem boðin er til kaups 

meistararitgerð um bótaákvæði skipulagslaga. 

Byggðaráð vísara erindinu til skipulagsfulltrúa. 

 

8.8. Tölvuskeyti Einars Skúlasonar, dags. 1. júní 2016; gönguleiðir í Wappið. 

Lagt fram tölvuskeyti Einars Skúlasonar þar sem kynnt er GPS smáforritið Wapp – 

Walking app.  Jafnframt er sveitarfélögum boðið að setja inn gönguleiðir að 

kostnaðarlausu. 

Erindinu vísað til ferðamálafulltrúa Uppsveitanna. 
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8.9. Minnisblað vegna Félagsmiðstöðvarinnar Borgar, móttekið 22. júní 2016. 

Lagt fram minnisblað Ingibjargar Harðardóttur, sveitarstjóra Grímsnes- og 

Grafningshrepps, vegna Félagsmiðstöðvarinnar Borgar. 

Í minnisblaðinu kemur fram að Grímsnes- og Grafningshreppur óskar eftir að 

Bláskógabyggð greiði helming kostnaðar við rekstur félagsmiðstöðvarinnar ef börn 

Bláskógabyggðar eiga að hafa aðgang að félagsmiðstöðinni.  Reikna má með að 

árlegur rekstrarkostnaður félagsmiðstöðvarinnar verði um 4.264.000 króna.  Hlutur 

Bláskógabyggðar yrði því um 2.132.000 króna. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela oddvita og sveitarstjóra 

að ræða frekar við fulltrúa Grímsnes- og Grafningshrepps um rekstur 

félagsmiðstöðvarinnar. 

 

8.10. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 22. júní 2016; umsókn um tækifærisleyfi. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um tækifærisleyfi vegna útihátíðar 

Menntaskólans að Laugarvatni dagana 1. júlí til 3. júlí 2016 að Ketilvöllum.  

Umsækjandi er Nemendafélagið Mímir, kt. 650981-0499 og ábyrgðarmaður Inger 

Erla Thomsen, kt. 300397-3289. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt. 

 

9.  Efni til kynningar: 

9.1. Bréf Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. dags. 26. maí 2016; 

framkvæmdaleyfi vegna vegagerðar að svæði Eflingar í Reykholti. 

9.2. Bréf Þjóðskráar Íslands, dags. 14. júní 2016; fasteignamat 2017. 

9.3. Bréf Skipulagsstofnunar, dags. 16. júní 2016; Landsskipulagsstefna 2016-2026. 

9.4. Bréf velferðarráðuneytis, dags. 2. júní 2016; leiðbeiningar vegna orlofsmála fatlaðs 

fólks. 

 

10.  Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

 

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

 

 

______________________________ _____________________________ 

Helgi Kjartansson    Guðrún S. Magnúsdóttir 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


