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189. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 6. október 2016, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður 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. 175. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 117. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 6; Efnistökusvæði á Laugarvatnsvöllum: Laugarvatn: framkvæmdaleyfi – 

1506059. 

Lögð fram að nýju umsókn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um framkvæmdaleyfi 

fyrir tveimur námum á Laugarvatnsvöllum. Fyrir liggur ákvörðun 

Skipulagsstofnunar um matsskyldu dags. 7. apríl 2016 þar sem fram kemur sú 

niðurstaða að framkvæmdin sé ekki líkleg til að valda verulegum óafturkræfum 

áhrifum á umhverfið. Er þar ítrekað mikilvægi þess að framkvæmdaraðili viðhafi 

þá verktilhögun og mótvægisaðgerðir sem kynntar hafa verið við meðferð málsins 

og að eðlilegt sé að sett séu skilyrði um frágangstilhögun. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að gefið verði út framkvæmdaleyfi fyrir 

efnistöku úr þessum tveim námum (nr. 4 og 5 skv. aðalskipulagi). Tryggja þarf að 

í framkvæmdaleyfi komi fram skilyrði um vinnslu og frágangstilhögun sem fram 

koma í áliti Skipulagsstofnunar og tilkynningu framkvæmdar t.d. að bakkar 

námunnar verði jafnaðir, að haugsetning fari fram í botni námunnar og að 

vinnslusvæði verði ekki stækkað fyrr en að búið er að ganga frá áður nýttum 

svæðum.  Jafnframt er vísað til dagskrárliðar 9.2 síðar í þessari fundargerð. 

 

Mál nr. 7; Vað 1, 2, 3 og 4: Brú: Sameining lóða og breytt notkun: 

Aðalskipulagsbreyting – 1608072. 

Lögð fram umsókn eigenda lóðanna Vað 1,2, 3 og 4 dags. 30. ágúst 2016 um að 

lóðirnar verði sameinaðar í eina lóð og henni breytt í lögbýli. Meðfylgjandi er bréf 

dags. 30. ágúst ásamt uppdrætti sem sýnir afstöðu landsins. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir ekki að skipulagi svæðisins verði breytt 

úr frístundabyggð í landbúnaðarsvæði þannig að stofna megi lögbýli á svæðinu. 

 

Mál nr. 8; Brú lóðir lnr. 180627, 221199 og 188518: Breytt notkun og sameining 

lóða: Deiliskipulagsbreyting – 1608048. 

Lögð fram umsókn Sveinbjargar Haraldsdóttur og Guðlaugs Kristinssonar 

móttekna 24. ágúst 2016 um sameiningu þriggja lóða úr landi Brúar í eina og 

stofna þar lögbýli. Landið er samtals um 3,5 að stærð og er þar eitt 102 fm 

sumarhús en óskað er eftir að til viðbótar megi byggja um 50 fm vélageymslu og 

80 fm gistihús. Lóðirnar eru merktar sem Land 2A, 3 og 4 á meðfylgjandi 

uppdrætti. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir ekki að skipulagi svæðisins verði breytt 

úr frístundabyggð í landbúnaðarsvæði þannig að stofna megi lögbýli á svæðinu. 

 

Mál nr. 9; Brú lóðir 167221 og 167222: Skyggnissteinn: Sameining lóða: Breytt 

notkun og heiti lóðar: Deiliskipulag – 1608070. 

Lögð fram umsókn Sigurðar Jónssonar og Dagnýjar Guðmundsdóttur dags. 25. 

ágúst 2016 þar sem óskað er eftir að tvær lóðir þeirra úr landi Brúar verði 

sameinaðar og breytt í nýtt lögbýli. Um er að ræða 1 ha frístundahúsalóð auk 

aðliggjandi 4,8 ha landbúnaðarspildu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir ekki að skipulagi svæðisins verði breytt 

úr frístundabyggð í landbúnaðarsvæði þannig að stofna megi lögbýli á svæðinu. 

 

Mál nr. 10; Geldingarfell við Bláfellsháls: Stöðuleyfi: Braggi – 1608052. 

Lögð fram umsókn Vélsleðaleigunnar ehf. dags. 26. ágúst 2016 um stöðuleyfi 

fyrir 150 fm færanlegt bogahýsi sem nýta á sem vélsleðageymslu við 

Geldingafell. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að byggingarfulltrúi 

veiti stöðuleyfi fyrir bogahýsinu enda verði framkvæmdir með þeim hætti að raski 

verði haldið í lágmarki. 

 

Mál nr. 11; Lindartunga 167075: Víðitunga: Heiti á nýrri lóð – 1608071. 

Lögð fram umsókn Erlendar Geirs Arnarsonar dags. 21. ágúst 2016 um að ný lóð 

úr landi Lindatungu fái heitið Víðitunga. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við nafn á lóðinni. 

 

Mál nr. 12; Geldingafell: Stöðuleyfi: Neyðarskýli og geymsla – 1608079. 

Lögð fram umsókn Mountaineers of Iceland dags. 27. ágúst 2016 um stöðuleyfi 

fyrir tveimur húsum, 38 og 90 fm, á svæði við Geldingafell. Samkvæmt umsókn 

er minna húsið ætlað sem aðstaða fyrir starfsfólk (ambulance paramedics) og 

stærra húsið ætlað sem geymsla fyrir neyðarbúnað. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi 

í samræmi við umsókn til 1 árs með fyrirvara um að fyrirhuguð hús samræmast 

kröfum byggingarreglugerðar. 

 

Mál nr. 13; Stekkjarlundur frístundasvæði: Miðfell: Deiliskipulag – 1604012. 

Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar 

Stekkjarlundur úr landi Miðfells. Tillagan var auglýst 14. júlí 2015 með 

athugasemdafrest til 28. ágúst s.l. Athugasemdir bárust á kynningartíma. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið með þeirri breytingu að 

ekki verði gert ráð fyrir byggingarreit á neinni lóð sem er nær þjóðvegi en 100 m. 

Gert er ráð fyrir að farið verði með málefni lóða nær þjóðvegi en 100 m sem 

sérstaka breytingu á deiliskipulagi þar sem sótt verði um undanþágu frá ákvæði 

gr. 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð um fjarlægðir mannvirkja frá stofn- og 

tengivegum. Að auki samþykkir sveitarstjórn að fallið verði frá sameiningum lóða 

á svæðinu til að gæta jafnræðis til framtíðar. 

 

Mál nr. 14; Gistiheimilið Iðufell 167389: Hótel- og íbúabyggð við Hvítá: 

Deiliskipulag – 1603043. 

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 26. ágúst 2016 varðandi deiliskipulag 

hótels og íbúðarbyggðar í Laugarási. Þá er jafnframt lagður fram lagfærður 

skipulagsuppdráttur til að koma til móts við athugasemdir Skipulagsstofnunar. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við lagfærð gögn og 

samþykkir deiliskipulagið að nýju með þessum breytingum. 

 

Mál nr. 15; Hakið: Þingvellir: Aðkoma að þjóðgarði: Stækkun bílastæða: 

Deiliskipulagsbreyting – 1608015. 

Lögð fram að nýju tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Hakið á Þingvöllum 

ásamt umhverfisskýrslu. Þá er jafnframt lögð fram umsögn Skipulagsstofnunar 

dags. 26. ágúst 2016. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að auglýsa breytinguna ásamt 

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

 

Mál nr. 16; Veiðilundur frístundasvæði: Miðfell: Deiliskipulag – 1511043. 

Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar 

Veiðilundur úr landi Miðfells. Tillagan var auglýst 14. júlí 2015 með 

athugasemdafrest til 28. ágúst. Athugasemdir bárust á kynningartíma. 

Afgreiðslu vísað til dagskrárliðar 9.3 síðar á þessum fundi. 

 

Mál nr. 30; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-37 – 1608005F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 31. ágúst 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 118. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 1; Markholt lnr. 218923, Einiholtsás lnr. 222246 og Kistutjarnir lnr. 

222245.  Ferðaþjónusta og lögbýli: Aðalskipulagsbreyting – 1609028. 

Lögð fram umsókn Arwen Holdings ehf dags. 2. september 2016 um breytingu á 

aðalskipulagi á svæði sem nær til lóðanna Markholt/Vörðuholt. Fyrirhugað er að 

byggja upp ferðaþjónustu á svæðinu. Svæðið er í dag skilgreint sem 

landbúnaðarsvæði og í gildi er deiliskipulag sem heimilar uppbyggingu 

ferðaþjónustu. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er æskilegt miðað við umfang 

fyrirhugaðrar ferðaþjónustustarfsemi að afmarka hluta svæðisins sem svæði fyrir 

verslun og þjónustu. Málinu vísað til vinnu við endurskoðun aðalskipulags 

Bláskógabyggðar. 

 

Mál nr. 2; Hakið: Þingvellir: Aðkoma að þjóðgarði: Þjónustustígur: 

Framkvæmdaleyfi – 1609029. 

Lögð fram umsókn Þjóðgarðsins á Þingvöllum dags. 9. september 2016 um 

framkvæmdaleyfi fyrir vinnuvegi að gestastofu á Hakinu vegna framkvæmda við 

stækkun hennar ásamt aðstöðusvæði. Vegurinn verður síðar notaður sem 

þjónustuvegur og aðstöðusvæðið fer undir nýtt bílastæði skv. breytingu á 

deiliskipulagi sem verður auglýst á næstunni. Fyrir liggja umsagnir 

Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands um matslýsingu 

deiliskipulagsbreytingarinnar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að gefið verði út framkvæmdaleyfi fyrir 

vinnuvegi og aðstöðusvæði við Hakið með fyrirvara um að Minjastofnun taki út 

framkvæmdasvæðið áður en framkvæmdir hefjast þar sem umsögn stofnunarinnar 

um deiliskipulag svæðisins liggur ekki fyrir. 

 

Mál nr. 3; Heiði lóð 23-24-25 23R lnr. 167328: Gróðurhús: Deiliskipulag: 

Fyrirspurn – 1609040. 
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Lögð fram fyrirspurn eigenda lóðarinnar Heiði lóð 23-24-25 við Faxa um hvort að 

reisa megi gróðurhús sem er 8 m langt, 4 m breitt með mænishæð 2,73. Lóðin er 

16.271 fm að stærð og er búið að byggja 60,8 fm hús og 7,7 fm geymsla. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þarf að gera breytingu á deiliskipulagi 

svæðisins og breyta leyfilegri stærð aukahúsa. 

 

Mál nr. 4; Varmagerði 167143: Laugarás: Breytt notkun húss: 

Deiliskipulagsbreyting: Fyrirspurn – 1609041. 

Lögð fram fyrirspurn Sigríðar Óskar Jónsdóttur dags. 20. september 2016 um 

leyfi til að breyta notkun húss á lóðinni Varmagerði í Laugarási í veitingasölu og 

verslun. Húsnæðið er í dag nýtt sem lager og geymsla. Lóðin er í aðal- og 

deiliskipulagi skilgreint sem garðyrkjulóð. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar samræmist fyrirhuguð breyting 

húsnæðis ekki gildandi aðal- og deiliskipulagi svæðisins þar sem lóðin er 

skilgreint sem garðyrkjulóð en ekki lóð fyrir verslun- og þjónustu. 

 

Mál nr. 5; Hrísholt 10 lnr. 200495: Breytt afmörkun lóðar – 1609046. 

Lagt fram lagfært lóðablað yfir lóðina Hrísholt 10 á Laugarvatni. Búið er að færa 

lóðarmörk sem liggja að vegi lítillega til að búa til meira pláss á vegsvæði. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við breytta afmörkun 

lóðarinnar. 

 

Mál nr. 14; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-38 – 1609003F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 14. september 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.4. Fundargerð fundar um heilsueflandi samfélag, sem haldinn var þann 29. 

september 2016. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra og/eða oddvita falið að vinna 

málið áfram og koma með tillögu til sveitarstjórnar um næstu skref og framhald 

verkefnisins.   

 

2. Fundargerðir lagðar fram til kynningar: 

2.1. 38. fundur stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. 

2.2. 10. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.3. 248. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

 

3. Endurskoðun Aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015 – 2026. 

Lögð fram forsendur og greinargerð vegna endurskoðunar Aðalskipulags 

Bláskógabyggðar 2015 - 2026 ásamt uppdráttum, eins og staða þeirra er eftir síðasta 

fund vinnuhóps.  Umræða varð um stöðu verkefnisins og einstaka þætti skipulagsins. 

Stefnt er að því, að vinnuhópur ásamt ráðgjöfum eigi fund með fulltrúum 

Skipulagsstofnunar föstudaginn 14. október n.k. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að halda sérstakan aukafund hjá sveitarstjórn um 

endurskoðun Aðalskipulags Bláskógabyggðar, í kjölfar fundar með fulltrúum 

Skipulagsstofnunar.  Samþykkt samhljóða að fundurinn verði haldinn þann 26. október 

n.k. klukkan 15:00. 

 

4. Kjörskrá vegna alþingiskosninga 29. október 2016. 

Kjörskrá vegna alþingiskosninga, sem fara fram þann 29. október 2016, lögð fram. 

Sveitarstjóri hefur yfirfarið kjörskrá og gert þrjár breytingar í samráði við Þjóðskrá. 

Framlagning kjörskrár verður auglýst í næstu viku. Engar athugasemdir hafa komið 

fram við framlagða kjörskrá. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra að staðfesta 

kjörskrá með áritun sinni og veitir ennfremur sveitarstjóra fullnaðarheimild til að fjalla 

um athugasemdir, gera nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurða um ágreiningsmál sem 

kunna að koma fram að kjördegi vegna alþingiskosninga 29. október 2016 í samræmi 

við 27. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

 

5. Húsnæðismál leikskólans Álfaborgar. 

Lagt fram minnisblað vinnuhóps um framtíðar fyrirkomulag húsnæðismála Álfaborgar, 

dags. 4. október 2016. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að starfsemi leikskólans 

Álfaborgar fari ekki inn í fyrra húsnæði leikskólans. 

Sveitarstjóra falið að fá ráðgjafa til að vinna frummat á uppbyggingu leikskólahúsnæðis 

fyrir Álfaborg á grundvelli framlagðs minnisblaðs vinnuhóps. Haft verður samráð við 

skólastjórnendur í þessu ferli. 

 

6. Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð.  

Þriðjudaginn 4. október s.l. var haldinn fundur í Aratungu þar sem fulltrúum 

Bláskógabyggðar, Grímsnes- og Grafningshrepps og Hrunamannahrepps var kynnt 

frumhönnun að ljósleiðarakerfi fyrir heimili, fyrirtæki og sumarhús í sveitarfélögunum 

þremur. Í samræmi við ríkisstyrkjareglur EES er mikilvægt að kanna, áður en lengra er 

haldið:   

 áform fjarskiptafélaga um uppbyggingu á ljósleiðarakerfi á svæðinu á 

markaðsforsendum næstu árin  

 áhuga fjarskiptafélaga á að koma að uppbyggingu slíks kerfis með stuðningi frá 

opinberum aðilum 

 kalla eftir upplýsingum um fjarskiptainnviði sem nú þegar kunna að vera á 

svæðinu og gætu nýst til slíkrar uppbyggingar.   

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur sveitarstjóra og oddvita að kalla eftir þessum 

upplýsingum, í samráði við Hrunamannahrepp og Grímsnes- og Grafningshrepp, með 

auglýsingu í fjölmiðli sem er með útbreiðslu um allt land. 

 

7. Skipun fulltrúa í ungmennaráð Bláskógabyggðar.  
Borist hafa allar tilnefningar í ungmennaráð Bláskógabyggðar.  Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar skipar eftirtalda aðila í ungmennaráð: 

Aðalmenn: 

Ástrós Pálmadóttir, Laugardal 

Styrmir Snær Jónsson, Laugardal 

Sólmundur Magnús Sigurðarson, Biskupstungum 

Jana Lind Ellertsdóttir, Laugardal 

Brynhildur Hrönn Sigurjónsdóttir, Biskupstungum. 

Varamenn: 

 Vilborg Guðmundsdóttir, Biskupstungum 

 Þóra Erlingsdóttir, Laugardal 

 Katrín Hildur Eyjólfsdóttir, Biskupstungum 

 Gústaf Sæland, Biskupstungum 

Grímur Kristinsson, Laugardal 

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að skipa Ragnheiði Hilmarsdóttur 

sem starfsmann ráðsins skv. 10. gr. samþykktar fyrir ungmennaráð Bláskógabyggðar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar lýsir yfir ánægju sinni með að ungmennaráð hafi tekið til 

starfa og óskar þeim velfarnaðar í störfum sínum. 
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8. Tekjur sveitarfélaga af ferðamönnum; umræða. 

Umræða varð um tekjur sveitarfélaga af ferðamönnum.  Tvö erindi um það málefni voru 

flutt á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2016. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar kallar eftir 

samstöðu sunnlenskra sveitarfélaga varðandi áherslur og framtíðarfyrirkomulag á 

tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga af ferðamönnum. Jafnframt telur sveitarstjórn 

mikilvægt að ályktun verði unnin á ársþingi SASS til að koma málinu í fastan farveg 

sem tryggi sveitarfélögum á landsbyggðinni hlut í tekjum af ferðamönnum, til 

uppbyggingar og viðhalds innviða.  

 

9. Innsend erindi: 

9.1. Bréf Íbúðalánasjóðs, dags. 12. september 2016; framkvæmd laga um almennar 

íbúðir. 

Lagt fram bréf Íbúðalánasjóðs um framkvæmd laga um almennar íbúðir. 

Erindinu er vísað til byggðaráðs til frekari úrvinnslu. 

  

9.2. Bréf skipulags og byggingarfulltrúa Uppsveita bs, dags. 9. september 2016; 

framkvæmdaleyfi vegna efnistökusvæðis á Laugarvatnsvöllum. 

Lagt fram bréf Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs, dags. 9. september 

2016 sem varðar framkvæmdaleyfi fyrir efnistökusvæði á Laugarvatnsvöllum.  

Vísað er til dagskrárliðar 1.2, mál 6, þessa fundar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að gefið verði út 

framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku úr tveim námum á Laugarvatnsvöllum, nr. 4 og 5 

skv. aðalskipulagi.  Tryggt þarf að vera að í framkvæmdaleyfi komi skilyrði um 

vinnslu og frágangstilhögun sem fram koma í áliti Skipulagsstofnunar og 

tilkynningu framkvæmdar t.d. að bakkar námunnar verði jafnaðir, að haugsetning 

fari fram í botni námunnar og atvinnslusvæði verði ekki stækkað fyrr en að búið 

er að ganga frá áður nýttum svæðum. 

Sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs falið að fá framkvæmdaleyfi fyrir 

umræddar námur fyrir hönd sveitarfélagsins. 

 

9.3. Bréf Karls Óskars Þráinssonar, dags. 30. september 2016; breytingartillaga 

skipulagsnefndar um deiliskipulag Veiðilundar í landi Miðfells. 

Lagt fram bréf Karls Óskars Þráinssonar þar sem óskað er eftir að ekki verði tekið 

tillit til breytingartillögu skipulagsnefndar um deiliskipulag Veiðilundar er varðar 

byggingareiti lóða er liggja nær þjóðvegi en 100 m. 

Gert er ráð fyrir að farið verði með málefni lóða nær þjóðvegi en 100 m sem 

sérstaka breytingu á deiliskipulagi þar sem sótt verði um undanþágu frá ákvæði 

gr. 5.3.2.5 í skipulagsreglugerð um fjarlægðir mannvirkja frá stofn- og 

tengivegum. Að auki samþykkir sveitarstjórn að fallið verði frá sameiningum lóða 

á svæðinu til að gæta jafnræðis til framtíðar. 

 

9.4. Tölvuskeyti Skógræktarfélags Íslands, dags. 28. september 2016; heiðursáskrift. 

Lagt fram tölvuskeyti Skógræktarfélags Íslands þar sem óskað er eftir því að 

Bláskógabyggð haldi áfram að vera heiðursáskrifandi með framlagi að upphæð kr. 

15.000.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að vera áfram 

heiðursáskrifandi að Skógræktarritinu. 

 

9.5. Tölvuskeyti Ljóssins, dags. 28. september 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Ljóssins þar sem óskað er eftir fjárstyrk til útgáfu 

fréttablaðs Ljóssins.  Erindinu hafnað. 
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9.6. Tölvuskeyti Sigurðar Einarssonar, dags. 4. október 2016; Íslandslíkan. 

Lagt fram tölvuskeyti Sigurðar Einarssonar þar sem fram koma fyrirspurnir til 

sveitarstjórnar vegna hugmynda um uppsetningu Íslandslíkans í Reykholti á lóð 

Límtrés-Vírnets. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar lýsir yfir jákvæðri afstöðu sinni gagnvart 

verkefninu og felur sveitarstjóra að svara þeim fyrirspurnum sem fram koma í 

erindinu í samráði við skipulagsfulltrúa og samkvæmt samþykkt um ákvörðun 

gatnagerðargjalda. 

 

9.7. 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 vegna mats og 

kortlagningar viðkomustaða ferðafólks. Sveitarstjóri verður fulltrúi 

sveitarfélagsins í þessari vinnu. 

 

10. Erindi til kynningar: 

10.1. Bréf Vegagerðarinnar, dags. 28. september 2016; Skálabrekkuvegur nr. 3831. 

10.2. Bréf Vegagerðarinnar, dags. 28. september 2016; Helludalsvegur nr. 3655. 

 

 

Fundi slitið kl. 18:50. 

 

  

 


