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175. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 30. september 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. 51. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 15. fundur umhverfisnefndar Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

1.3. 16. fundur umhverfisnefndar Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

1.4. 17. fundur umhverfisnefndar Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

1.5. 8. verkfundur vegna gatnagerðar að landi Eflingar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

1.6. 9. verkfundur vegna gatnagerðar að landi Eflingar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 177. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 

2.2. Fundur fagráðs Listasafns Árnesinga, dags. 19. febrúar 2016. 

2.3. Fundur fagráðs Listasafns Árnesinga, dags. 18. apríl 2016. 

2.4. Fundur fagráðs Listasafns Árnesinga, dags. 23. september 2016. 

2.5. 8. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.6. 9. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu ásamt viðauka við fjárhagsáætlun 2016. 

2.7. 16. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings ásamt ársskýrslu 2015. 

2.8. 247. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

2.9. 511. fundur stjórnar SASS. 

2.10. 25. fundur stjórnar orkusveitarfélaga. 

2.11. 842. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

2.12. Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2016, dags. 26. ágúst 2016 ásamt skýrslu 

og ársreikningi 2015. 

 

3. Verksamningur um slátt og hirðingu á Laugarvatni.  

Lögð fram drög að verksamningi um slátt og hirðingu á Laugarvatni.  Um er að ræða 

framlengingu gildandi samning við Fosshamar ehf. um þrjú ár, en verkkaupar eru auk 

Bláskógabyggðar, Menntaskólinn að Laugarvatni og Háskóli Íslands.  Ánægja hefur 

verið með þjónustu verktaka og samningsfjárhæð er undir viðmiðunum innkaupareglna 

Bláskógabyggðar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti að samningurinn verði 

framlengdur, með fyrirvara um að aðrir samningsaðilar samþykki framlengingu fyrir sitt 

leyti.  Sviðsstjóra Framkvæmda- og þjónustusviðs falið að undirrita samninginn fyrir 

hönd Bláskógabyggðar að fyrirvörum uppfylltum. 
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4. Úthlutun styrkja til vegahalds í frístundabyggðum. 
Lagðar fram styrkumsóknir um vegahald á frístundahúsasvæðum þar sem löggilt 

frístundahúsafélög eru starfandi.  Alls bárust 9 fullgildar umsóknir auk tveggja umsókna 

sem ekki hafa nægjanlegar upplýsingar til styrkveitinga.  Í einni umsókninni kom fram 

beiðni um að hægt væri að flytja styrkloforð milli fjárhagsára.  Þar sem ekki var um 

fullnýtingu fjárveitingar á þessu ári mun verða kallað eftir frekari upplýsingum frá 

umsækjendum sem ekki skiluðu inn fullnægjandi gögnum með umsókn sinni.  Ef 

fullnægjandi gögn berast fyrir næsta fund byggðaráðs, þá mun afstaða verða tekin til 

þeirra og ákvörðun um styrkveitingu. 

 

Eftirfarandi tillaga var lögð fram um styrkvilyrði á árinu 2016: 

 
*  Veitt með fyrirvara um að afrit af greiddum reikningum berist skrifstofu.  Styrkveiting háð því að kostnaður sé greiddur fyrir 
útborgun styrks. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

5. Beiðni um námsvist utan lögheimilissveitarfélags. 

Lögð fram umsókn um námsvist utan lögheimilissveitarfélags.  Um er að ræða 9 ára 

nemanda sem mun sækja skóla við Flataskóla í Garðabæ, skólaárið 2016 – 2017. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að framlagða umsókn og felur 

sveitarstjóra að koma afgreiðslu byggðaráðs á framfæri við skólayfirvöld í Garðabæ. 

 

6. Landskipti: 

6.1. Beiðni um staðfestingu á landskiptum, tvær spildur úr jörðinni Markholti (lnr. 

218923). 

Lögð fram beiðni um staðfestingu á landskiptum, þ.e. tvær spildur úr jörðinni 

Markholti, Vörðuholt (lnr. 220716) 65,7 ha að stærð og Bergholt (lnr 220717) 139 

ha að stærð.  Eftir skiptin verður Markholt 74,1 ha að stærð. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar erindinu til skipulagsnefndar. 

 

6.2. Beiðni um staðfestingu á landskiptum, tvær spildur úr jörðinni Markholti (lnr. 

218923). 

Lögð fram beiðni um staðfestingu á landskiptum, þ.e. tvær spildur úr jörðinni 

Markholti, Einiholtsás (lnr. 222246) 25,7 ha að stærð og Kistutjarnir (lnr 222245) 

34 ha að stærð.  Eftir skiptin verður Markholt 14,4 ha að stærð. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar erindinu til skipulagsnefndar. 

  

Umsækjandi Umsjónarmaður Heild 50% Veitt* 

Helludalsfélagið Jón Örn Marinósson 600.000 300.000 300.000 

Stekkjarlundur, Miðfelli Aðalbjörg Baldursdóttir 344.100 172.050 172.050 

Bátsnef, Heiðarbær Halldór Kvaran 2.000.000 1.000.000 400.000 

Bringa Lilja Ólafsdóttir 3.000.000 1.500.000 400.000 

Miðfellsfélagið Jón S. Hermannsson 1.349.700 674.850 400.000 

VR Stefán Sveinbjörnsson 14.304.500 7.152.250 400.000 

Efstadalsfélagið Guðmundur Ágústsson 1.116.496 558.248 400.000 

Kallbrún, Heiðarbær Jón Æ. Karlsson 552.539 276.270 276.270 

Svínahlíð, Heiðarbær Ársæll Valfells 268.859 134.430 134.430 

  

23.536.194 11.768.098 2.882.749 



Fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar 1229 

 

6.3. Beiðni um staðfestingu á landskiptum, ein spilda úr jörðinni Vörðuholti (lnr. 

220716). 

Lögð fram beiðni um staðfestingu á landskiptum, þ.e. ein spilda úr jörðinni 

Vörðuholti, Kaplaholt (lnr. 222247) 48,5 ha að stærð.  Eftir skiptin verður 

Vörðuholt 17,2 ha að stærð. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar erindinu til skipulagsnefndar. 

 

7. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

8. Innsend bréf og erindi: 

8.1. Bréf félags eldriborgara í Biskupstungum, dags. 22. september 2016; umsókn um 

styrk vegna íþróttaæfinga. 

Lagt fram bréf eldriborgara í Biskupstungum þar sem óskað er eftir fjárstyrk að 

upphæð kr. 60.000 til að greiða kostnað við íþróttaæfingar veturinn 2015 – 2016. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk. 

 

8.2. Tölvuskeyti Sigrúnar Óskarsdóttur, dags. 26. september 2016; tímabundin 

skólaganga. 

Lagt fram tölvuskeyti Sigrúnar Óskarsdóttur þar sem fram kemur fyrirspurn hvort 

tvö börn frá Svíþjóð geti fengið skólavist í Bláskógaskóla, Reykholti í tvo og 

hálfan mánuð, meðan fjölskyldan dvelur á Íslandi.  Um er að ræða tímabilið frá 

byrjun janúar fram í miðjan mars 2017.  Einnig er óskað eftir upplýsingum um 

kostnað ef börnin fá skólavist þennan tíma. 

Byggðaráð samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra að ræða við skólastjóra um 

möguleika þess að taka börnin í skólavist og þá jafnframt að kanna hvort til sé 

fordæmi um meðferð slíkra beiðna.  Afgreiðslu frestað til næsta fundar byggðaráðs. 

 

8.3. Bréf Tónlistarskóla Árnesinga, dags. 23. september 2016; tónlistarkennsla í 

Bláskógabyggð. 

Lagt fram bréf Tónlistarskóla Árnesinga þar sem óskað er eftir endurskoðun á 

fjölda nemenda frá Bláskógabyggð.  Eins og staðan er í dag þá var ekki hægt að 

taka neina nýja nemendur inn á Laugarvatni og þar eru 10 á biðlista.  Í Reykholti 

eru 4 á biðlista.   

Tillaga Tónlistarskóla Árnesinga er að bæta við kennslukvóta hjá Bláskógabyggð 

um 11 klst til að ganga á fyrirliggjandi biðlista.  Þá væri hægt að ráða inn nýjan 

kennara, þar sem þessi aukni kennslukvóti samsvarar hálfri stöðu kennara. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og óskar eftir upplýsingum um 

kostnað sem þessi aukni kennslukvóti hefði í för með sér.  Úrvinnslu vísað til vinnu 

við fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2017 – 2020. 

 

8.4. Bréf Tónlistarskóla Árnesinga, dags. 23. september 2016; gluggi á 

kennslustofuhurð. 

Lagt fram bréf Tónlistarskóla Árnesinga þar sem óskað er eftir því að settur verði 

gluggi á hurð þeirrar kennslustofu sem skólinn hefur til afnota, til að tryggja öryggi 

bæði nemenda og kennara. 

Byggðaráð vísar þessu erindi til skólastjóra Bláskógaskóla í Reykholti og 

sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar. 

 

8.5. Bréf sjálfboðaliðahóps um sveitahátíðina „Tvær úr Tungunum“, dags. 19. 

september 2016; umsjón með hátíðinni. 
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Lagt fram bréf sjálfboðaliðahóps um sveitahátíðina „Tvær úr Tungunum“ þar sem 

óskað er eftir að fundinn verði annar aðili til að hafa umsjón með hátíðinni og 

kvöldskemmtuninni. 

Byggðaráð samþykkir samhljóða að kanna hug félagasamtaka s.s. ungmennafélags 

og kvenfélags með að taka að sér umsjón hátíðarinnar. 

 

8.6. Tölvuskeyti N4, dags. 20. september 2016; styrkbeiðni og þáttagerð. 

Lagt fram tölvuskeyti N4 þar sem leitað er eftir styrk frá sunnlenskum 

sveitarfélögum til þáttagerðar, þ.e. 12 þátta seríu „Að sunnan“. 

Byggðaráð bendir á að ekki sé fjármagn til staðar í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 

fyrir verkefninu og er því erindinu hafnað. 

 

8.7. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 1. september 2016; umsókn um 

rekstrarleyfi í flokki I, Dalbrún 1. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki I að Dalbrún 1.  

Ábyrgðarmaður er Sigrún Erna Guðjónsdóttir, kt. 170675-3989. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt, enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

9.  Efni til kynningar: 

9.1. Skýrsla um vöktun á lífríki og vatnsgæðum Þingvallavatns, 2015. 

9.2. Reglur um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélag til stuðnings við tónlistarnám og 

jöfnunar á aðstöðumun nemenda. 

9.3. Minnisblað Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 23. ágúst 2016; áhrif nýrrar 

húsnæðislöggjafar gagnvart sveitarfélögum. 

9.4. Álit um mat á umhverfisáhrifum vegna Brúarvirkjunar frá Skipulagsstofnun, dags. 

20. september 2016. 

9.5. Tölvuskeyti Mílu, dags. 10. september 2016; Ísland ljóstengt.  

 

 

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

 

  


