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173. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 27. júlí 2016  kl. 09:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir, formaður byggðaráðs,  Helgi Kjartansson og Óttar Bragi 

Þráinsson.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 114. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa, 16-33. 

 

Mál nr. 1; Fljótsholt 167089: Reykholt: Deiliskipulagsbreyting – 1607017. 

Lögð fram umsókn Gufuhlíðar um breytingu á deiliskipulagi sem nær til lóðarinnar 

Fljótsholt í Reykholti. Er breytingin gerð þar sem í ljós koma skekkja í hnitsetningu 

og afmörkun lóða. Í breytingunni felst lagfæring á útmörkum heildarlands, lóðir og 

byggingarreitir stækka auk þess sem gata breikkar úr 5 m i 6. Ekki verða breytingar 

á skilmálum er varða stærðir húsa. 

Að mati byggðaráðs Bláskógabyggðar er um óverulega breytingu á deiliskipulagi 

að ræða og samþykkir að grenndarkynna hana skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

 

Mál nr. 2: Miðhús lóð 189792: Miðhús 2: Nafnabreyting – 1607001. 

Lögð fram umsókn eigenda 5.000 fm íbúðarhúsalóðar sem heitir Miðhús lóð 

189792, dags. 23. júní 2016, þar sem óskað er eftir að lóðin fái heitið Miðhús 2. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að lóðin fái heitið Miðhús 

2. 

 

Mál nr. 3: Neðraberg: Bergsstaðir 167060 og Bergsstaðir lóð A3 lnr. 219953: 

Deiliskipulag – 1607007. 

Lögð fram umsókn Einars E. Sæmundsen dags. 4. júlí 2016 um deiliskipulag sem 

nær til tveggja lóða úr landi Bergsstaða. Í skipulaginu eru afmarkaðar 4 nýjar 

frístundahúsalóðir auk þess sem afmörkuð er lóð utan um núverandi frístundahús 

(Neðra-Berg) og núverandi útihús. 

Þar sem lóðirnar eru utan við svæði sem afmarkað er sem frístundabyggð í gildandi 

aðalskipulagi telur byggðaráð Bláskógabyggðar ekki hægt að samþykkja 

fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi. 

 

Mál nr. 4: Kolviðarholtsmýri 1 lnr. 223689: Nýbyggingar - 7 sumarhús og 2 

skemmur: Deiliskipulag – 1606038. 

Lagt fram deiliskipulag fyrir 14,9 ha svæði sem heitir Kolviðarholtsmýri 1 úr landi 

Böðmóðsstaða við Apavatn. Í tillögunni er afmarkaðar 7 frístundahúsalóðir á bilinu 

0,43 til 0,53 ha þar sem heimilt verður að reisa eitt hús þar sem nýtingarhlutfall er 

0.03. Að auki eru afmarkaðir tveir byggingarreitir á upprunalandinu fyrir skemmur 

og einnig gert ráð fyrir tveimur allt að 12 m háum vindrafstöðvum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillagan verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga með þeirri breytingu að ekki verði gert ráð fyrir 

tveimur vindmyllum. Leitað verður umsagna Minjastofnunar Íslands, 

Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Umhverfisstofnunar. 

 

Mál nr. 5: Gistiheimilið Iðufell 167389: Verslunar- og þjónustusvæði: 

Aðalskipulagsbreyting – 1602042. 

Lögð fram að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga tillaga að 

breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar sem felst í að svæði fyrir verslun- og 
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þjónustu á lóð Iðufells í Laugarási stækkar á kostnað íbúðarsvæðis. Tillagan var 

auglýst samhliða deiliskipulagi svæðisins 19. maí 2016 með athugasemdafresti til 

1. júlí. Engar athugasemdir bárust. 

Þar sem engar athugasemdir hafi borist samþykkir byggðaráð Bláskógabyggðar 

aðalskipulagsbreytinguna óbreytta, með fyrirvara um umsögn Vegagerðarinnar. 

 

Mál nr. 6: Gistiheimilið Iðufell 167389: Hótel- og íbúðabyggð við Hvítá: 

Deiliskipulag – 1603043. 

Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að endurskoðun deiliskipulags 6,3 ha 

svæði í Laugarási sem nær til lóðarinnar Iðufell og aðliggjandi svæðis. Tillagan var 

auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins 19. maí 2016 með 

athugasemdafresti til 1. júlí. Engar athugasemdir bárust. 

Þar sem engar athugasemdir hafa borist samþykkir byggðaráð Bláskógabyggðar 

deiliskipulagstillöguna óbreytta. 

 

Mál nr. 7: Stekkatún 1-5: Efri-Reykir: Deiliskipulag – 1606010. 

Lögð fram lagfærð 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 frístundahús, 50 fm bílskúr og 40 

fm aukahús. Á lóðinni Stekkatún 1 er gamalt fjárhús sem mun standa áfram. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillagan verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 8: Laug 167137: Geysir í Haukadal: Stígar: Framkvæmdaleyfi – 1606072. 

Lögð fram umsókn Einars E. Sæmundssonar dags. 28. júní 2016, f.h. 

Umhverfisstofnunar, um framkvæmdaleyfi fyrir göngustíg um land Lauga upp á 

topp Laugafells ásamt útsýnispöllum o.fl. Meðfylgjandi er kynning dags. 18. maí  

2016 með uppdráttum sem sýna gönguleiðir, útfærslur palla o.fl. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við framkvæmdirnar eins og 

þær eru kynntar í fyrirliggjandi gögnum. Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir 

að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir ofangreindum framkvæmdum með fyrirvara um 

yfirferð byggingarfulltrúa á samræmi stiga og handriða við ákvæði 

byggingarreglugerðar. 

 

Mál nr. 9: Efri-Reykir lóð 1 lnr. 167257: Stofnun 7 nýrra lóða: 

Deiliskipulagsbreyting – 1606073. 

Lögð fram umsókn eigenda lóðarinnar Efri-Reykir lóð 1 dags. 1. júní 2016 um 

breytingu á deiliskipulagi á þann veg að afmarkaðar verði 7 lóðir á bilinu 2.068 til 

2.907 fm þar sem byggja megi 60-65 fm hús til útleigu eða sölu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að deiliskipulagsbreytingin 

verði grenndarkynnt skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum 

aðliggjandi lóða, landeigenda og stjórn sumarhúsafélagsins. 

 

Mál nr. 10: Efri-Reykir lóð A 1: Tilkynningarskyld framkvæmd: Gestahús – 

1606025. 

Lögð fram umsókn eigenda lóðarinnar Efri-Reykir lóð A1 dags. 27. júní 2016 um 

hvort að heimilt verði að setja niður 26 fm gestahús á lóðinni sem er 2.500 fm að 

stærð. Á lóðinni er þegar 89,6 fm frístundahús og 12,6 fm geymsla. 

Þar sem lóðin er eingöngu 2.500 fm að stærð verður nýtingarhlutfall lóðarinnar 

töluvert hærra en aðliggjandi hverfum. Erindinu hafnað. 
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Mál nr. 11: Kjalvegur: Hvítá - Árbúðir: Framkvæmdaleyfi: Kæra til 

Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála – 1510055. 

Lagður fram til kynningar úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 

dags. 30. júní 2016 varðandi framkvæmdaleyfi fyrir lagfæringum á Kjalvegi. 

 

Mál nr. 22: Hlið í frístundahúsahverfum – 1607011. 

Á fundi sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps þann 6. júlí 2016 var bókað 

að fela skipulags- og byggingarnefnd að koma með tillögu að reglum um hlið á öllu 

svæðinu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir ákvörðun skipulagsnefndar, að fela 

starfsmönnum embættisins að koma með tillögur um hvernig tryggja megi aðgengi 

starfsmanna sveitarfélagsins að frístundahúsahverfum á svæðinu. 

 

Mál nr. 23: Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 16-33 - 1606006F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 29. júní 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.2. 19. fundur stjórnar Bergrisans bs. 

Einum dagskrárlið, nr. 2, var vísað til aðildarsveitarfélaganna til samþykktar.  Um 

er að ræða þjónustusamning sveitarfélaganna sem standa að Bergrisanum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi þjónustusamning 

um málefni fatlaðs fólks fyrir sitt leyti.  Byggðaráð Bláskógabyggðar veitir oddvita 

sveitarstjórnar eða sveitarstjóra fullt umboð til að undirrita þjónustusamninginn 

fyrir hönd Bláskógabyggðar. 

 

1.3. Vorfundur Bergrisans bs. ásamt samningi aðildarsveitarfélaganna og samningur 

Bergrisans við Sveitarfélagið Árborg um sameiginleg verkefni. 

Vísað til bókunar byggðaráðs vegna dagskrárliðar 1.2 hér að ofan. 

 

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

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

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

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 15. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings, ásamt fundargögnum 

og ársreikningi 2015. 

2.2. 6. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.3. 173. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

2.4. 841. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Endurbætur á íþróttamiðstöðinni Reykholti. 

Helgi Kjartansson greindi frá stöðu mála varðandi undirbúningsvinnu við endurbætur á 

íþróttamiðstöðinni í Reykholti.  Þeir arkitektar sem unnið hafa að hugmyndum með 

vinnuhópi sveitarstjórnar hafa sagt sig frá verkefninu.  Byggðaráð Bláskógabyggðar 

samþykkir að fela vinnuhópi að ráða nýja aðila að verkinu. 
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4. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030; Nauthólsvegur-

Flugvallarvegur. 

Lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030 sem lýtur að 

Nauthólsvegi – Flugvallarvegi, þ.e. breyttri landnotkun, fjölgun íbúða og stækkun á reit 

nr. 15, Öskjuhlíð- HR. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar erindinu til skipulagsfulltrúa og veitir honum fullt 

umboð til að svara erindinu fyrir hönd Bláskógabyggðar. 

 

5. Umhverfisstefna Bláskógabyggðar. 

Oddviti sveitarstjórnar og sveitarstjóri hafa átt í viðræðum við Elísabetu B. Lárusdóttur 

um verktakavinnu vegna stefnumótunar í umhverfismálum hjá Bláskógabyggð.  Oddviti 

kynnti drög að samningi, en gert er ráð fyrir að verkefnið verði unnið á árunum 2016 – 

2018. 

Byggðaráð samþykkir þessa nálgun á verkefninu og veitir oddvita sveitarstjórnar eða 

sveitarstjóra umboð til að semja við verktaka á þessum nótum.  Jafnframt samþykkir 

byggðaráð að þessar hugmyndir verði ræddar í umhverfisnefnd áður en gengið er til 

samninga við verktaka. 

 

6. Þingmál: 

6.1. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með sértækar stuðningsþarfir. 

Lögð fram drög að frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað fólk með sértækar 

stuðningsþarfir. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að 

frumvarpi á þessu stigi málsins. 

 

6.2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991, með síðari breytingum. 

Lögð fram drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að 

frumvarpi á þessu stigi málsins. 

 

7. Innsend bréf og erindi: 

7.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 8. júní 2016; umsókn um nýtt rekstrarleyfi 

– Konungsvegur ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi í flokki II.  Umsækjandi er 

Konungsvegur ehf. kt. 460516-0560 vegna sumarhússins Konungsvegur 1 í landi 

Giljareita, Laugardal. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

7.2. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 14. júlí 2016; umsókn um nýtt rekstrarleyfi 

– Friðheimar ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki 

II.  Umsækjandi er Friðheimar ehf. kt. 570114-0420, veitingahúss að Friðheimum í 

Reykholti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 
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7.3. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 20. júlí 2016; umsókn um nýtt rekstrarleyfi 

– Stök gulrót ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi í flokki II.  Umsækjandi er 

Stök gulrót ehf. kt. 440907-0910 vegna sumarhússins Eiríksbraut 4 í landi 

Torfastaðar í Biskupstungum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

7.4. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 21. júlí 2016; umsókn um nýtt rekstrarleyfi 

– Gljásteinn ehf, vegna Gíslaskála. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi í flokki II.  Umsækjandi er 

Gljásteinn ehf. kt. 500706-0230 vegna gistiskálans Gíslaskála á 

Biskupstungnaafrétti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

7.5. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 21. júlí 2016; umsókn um nýtt rekstrarleyfi 

– Gljásteinn ehf, vegna Fremstavers. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi í flokki II.  Umsækjandi er 

Gljásteinn ehf. kt. 500706-0230 vegna gistiskálans Fremstaver á 

Biskupstungnaafrétti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

7.6. Bréf Ferðamálastofu, dags. 23. júní 2016; ósk um samstarf vegna mats og 

kortlagningar viðkomustaða ferðafólks. 

Lagt fram bréf Ferðamálastofu þar sem óskað er eftir samstarfi við Bláskógabyggð 

vegna mats og kortlagningar viðkomustaða ferðafólks innan Bláskógabyggðar.  

Óskað er eftir að Bláskógabyggð tilnefni fulltrúa sinn til að yfirfara gögn sem 

unnin voru árið 2014 og er að finna á opinni vefsjá. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu til næsta 

fundar. 

 

7.7. Bréf skólastjóra Bláskógaskóla Laugarvatni, dags. 23. júní 2016; skólaakstur í 

Laugardal. 

Lagt fram bréf skólastjóra Bláskógaskóla Laugarvatni þar sem óskað er eftir áliti 

og ákvörðun vegna fyrirliggjandi beiðni um skólaakstur frá Efri-Reykjum að 

Laugarvatni. Tveir nemendur, búsettir að Efri-Reykjum, sækja skóla að 

Laugarvatni vegna sérstakra aðstæðna.  Efri-Reykir hafa verið skilgreindir innan 

upptökusvæðis Bláskógaskólans í Reykholti og er skólaakstur innan skipulags þess 

skóla. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir ekki að breyta fyrirkomulagi skólaaksturs 

gagnvart upptökusvæðum grunnskóla sveitarfélagsins.  Foreldrum er þó heimilt að 

koma börnum sínum í veg fyrir skólabifreið fyrir annað upptökusvæði, svo 

framarlega að nægt pláss sé til staðar í skólabifreið. 

 

7.8. Tölvuskeyti Einars Jónssonar, Skipulagsstofnun, dags. 7. júlí 2016; 

samráðsvettvangur um framfylgd landsskipulagsstefnu 2015 – 2026. 
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Lagt fram tölvuskeyti Skipulagsstofnunar þar sem óskað er eftir skráningu tengiliða 

Bláskógabyggðar við samráðsvettvangs vegna framfylgdar landsskipulagsstefnu 

2015 – 2026 og framvindu einstakra framfylgdarverkefna. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar hvetur fulltrúa sveitarstjórnar sem áhuga hafa á að 

vinna með samráðsvettvangi að skrá sig þar inn. 

 

7.9. Minnisblað Eflu verkfræðistofu um úttekt á leikskólanum Álfaborg, dags. 15. júlí 

2017. 

Lagt fram minnisblað um ástand skólahúsnæðis leikskólans Álfaborgar sem 

viðkemur rakasmiti og ráðgjöf því tengdu.  Komið hefur í ljós að umtalsverður raki 

er í botnplötu hússins og hefur verið ráðist í framkvæmdir til að bregðast við því 

ástandi.  Sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs hefur stýrt því verkefni.  Ljóst er 

að ekki mun verða unnt að hefja starfssemi skólans í húsnæðinu á þeim tíma sem til 

stóð eftir sumarleyfi.  Verið er að vinna að viðbragðsáætlun vegna þessa og stefnt 

verður að því að þjónusta skólans muni raskast sem minnst og allt reynt til að 

skólinn opni aftur á tilsettum tíma í öðru húsnæði þar til viðgerðir hafa verið gerðar 

á húsnæði skólans.  Skólanefnd mun funda fljótlega og verður þá kynnt formlega 

hvernig brugðist verður við og lausnir kynntar. 

 

7.10. Minnisblað Landgræðslu ríkisins, dags. 18. júlí 2016; Svartártorfur á 

Biskupstungnaafrétti. 

Lagt fram minnisblað Landgræðslu ríkisins um ástand reiðslóða sem liggur í 

gegnum gróðurtorfur á milli Baldurshaga og Árbúða.  Við athugun kom í ljós að 

slóðin er víðast illa farinn.  Lagt er til að umræddur slóði verði lokaður fyrir allri 

umferð hestahópa og beina þeirri umferð um gamla Kjalveginn vestan við Svartá.  

Jafnframt þyrfti að grípa til aðgerða til þess að hindra vatnsrennsli eftir slóðunum 

þar sem svo háttar til og græða upp slóðina. 

Byggðráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela oddvita og sveitarstjóra 

að funda með ferðaþjónustu aðilum og Landgræðslu ríkisins með það að markmiði 

að bæta ástand gróðurtorfanna og friða umrædd svæði fyrir umferð og ágangi. 

 

8.  Efni til kynningar: 

8.1. Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 28. júní 2016; Viðmiðunarlaunatafla 

fyrir fulltrúa í sveitarstjórnum. 

8.2. Tölvuskeyti Péturs E. Þórðarsonar, Rarik, dags. 15. júlí 2016; Bláfellsháls. 

8.3. Bréf Kristjáns Fr. Kristjánssonar, dags. 2. júlí 2016; Búsetuúrræði fatlaðra á 

Hvolsvelli. 

8.4. Auglýsing Orkusjóðs um styrki til uppbyggingar á innviðum fyrir rafbíla. 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:40. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


