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176. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 28. október 2016  kl. 09:30. 
 

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

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

 

Formaður byggðaráðs Bláskógabyggðar bar upp tillögu að dagskrárbreytingu að dagskrárliður 

8.8 í útsendum gögnum falli niður að beiðni bréfritara og aðrir dagskrárliðir færist til sem því 

nemur.  Samþykkt samhljóða. 

 

1. Málefni Aratungu og íþróttamiðstöðvarinnar í Reykholti  m.m. ásamt fulltrúum 

Ungmennafélags Biskupstungna og Kvenfélagi Biskupstungna.   

Undir þessum dagskrárlið mætti Agnes Geirdal, fulltrúi Kvenfélags Biskupstungna  en  

fulltrúi Ungmennafélag Biskupstungna boðaði forföll.  Einnig var mættur Bjarni D. 

Daníelsson, sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar. 

Rædd voru málefni Aratungu.  Gerði Bjarni Daníelsson grein fyrir þeim 

viðhaldsverkefnum sem unnið hefur verið að á þessu ári og hvað fyrirliggjandi er á 

komandi árum. 

Rætt var um fyrirkomulag sveitahátíðarinnar „Tvær úr Tungunum“. 

 

2. Fundargerðir til staðfestingar: 

2.1. 10. verkfundur vegna gatnagerðar að landi Eflingar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

3. Fundargerðir til kynningar: 

3.1. Fundur vegna snjómoksturs, dags. 25. október 2016. 

3.2. Aðalfundur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings dags. 18. október 2016. 

3.3. NOS fundur, dags. 11. október 2016. 

3.4. 175. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands 

3.5. 249. fundur stjórnar SOS. 

3.6. 512. fundur stjórnar SASS. 

3.7. 26. fundur stjórnar orkusveitarfélaga. 

3.8. Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 21. september 2016. 

 

4. Úthlutun styrks til vegahalds í frístundabyggðum, skv. bókun á 175. fundi 

byggðaráðs.  
Á síðasta fundi byggðaráðs var úthlutað styrkjum til vegahalds í frístundahúsabyggðum.  

Þá lá fyrir að borist höfðu umsóknir þar sem ekki hafði verið skilað inn fullnægjandi 

gögnum.  Í þeim tilvikum var afgreiðsla þeirra frestað til þessa fundar og umsækjendum 

gefinn kostur að skila inn fullnægjandi gögnum.  Einn umsækjandi hefur skilað inn 

fullnægjandi gögnum og samþykkir byggðaráð Bláskógabyggðar samhljóða að veita 

styrk til eftirfarandi umsækjanda: 

 

Umsækjandi  Umsjónarmaður Kostnaður Veittur styrkur 

Böðmóðsstaðir  Anna S. Einarsdóttir 372.680 kr. 186.340 kr. 

 

5. Umsóknir um byggingarlóðir í Bláskógabyggð.  
Lagðar fram umsóknir um byggingarlóðir í Bláskógabyggð: 

 

Raðhúsalóðin „Herutún 1, 2 og 3“, Laugarvatni.  Umsækjandi Andri Þór Gestsson, kt. 

110174-3579.  Þar sem þetta er eina umsóknin um umrædda lóð þá samþykkir byggðaráð 
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Bláskógabyggðar samhljóða að lóðinni verði úthlutað til umsækjanda skv. gildandi 

reglum Bláskógabyggðar. 

 

Parhúsalóðin „Herutún 7 og 9“, Laugarvatni.  Umsækjandi Andri Þór Gestsson, kt. 

110174-3579.  Þar sem þetta er eina umsóknin um umrædda lóð þá samþykkir byggðaráð 

Bláskógabyggðar samhljóða að lóðinni verði úthlutað til umsækjanda skv. gildandi 

reglum Bláskógabyggðar. 

 

Parhúsalóðin „Herutún 11 og 13“, Laugarvatni.  Umsækjandi Andri Þór Gestsson, kt. 

110174-3579.  Þar sem þetta er eina umsóknin um umrædda lóð þá samþykkir byggðaráð 

Bláskógabyggðar samhljóða að lóðinni verði úthlutað til umsækjanda skv. gildandi 

reglum Bláskógabyggðar. 

 

6. Árshlutauppgjör sveitarsjóðs Bláskógabyggðar, janúar – ágúst 2016. 

Lagt fram árshlutauppgjör sveitarsjóðs Bláskógabyggðar fyrir tímabilið 1. janúar  - 31. 

ágúst 2016.  Uppgjörið hefur verið unnið af KPMG Endurskoðun.  Helstu 

niðurstöðutölur samstæðureiknings eru: 

Rekstrartekjur kr. 746.952.000 

Rekstrargjöld kr. 672.323.000 

Fjármagnsgjöld kr. -18.546.000 

Rekstarniðurstaða jákvæð kr. 56.083.000 

 

Í þessu uppgjöri er búið að hlutfalla fasteignagjöld við 8 mánuði, s.s. fasteignaskatt, 

sorpgjald, holræsagjald og vatnsskatt.  Þriðjungur af þessum álögðu gjöldum eru því ekki 

teknar inn í þetta uppgjör, en þeim er ætlað að mæta rekstrarútgjöldum á síðasta þriðjungi 

ársins. 

 

7. Fjárhagsáætlanir: 

7.1.  Viðauki við fjárhagsáætlun 2016.   

Sveitarstjóri kynnti forsendur fyrir gerð viðauka við fjárhagsáætlun 2016.  Drög að 

viðauka voru kynnt og verður unnið að fullmótun tillögu fyrir næsta fund 

sveitarstjórnar, sem haldinn verður 3. nóvember n.k. 

 

7.2. Fyrstu drög að rammaáætlun 2017 og 2018 – 2020.  

Sveitarstjóri kynnti forsendur fyrir fyrstu drögum að fjárhagsáætlun 

Bláskógabyggðar fyrir árin 2017 – 2020.  Umræða varð um fyrirliggjandi drög og 

forsendur.  Fjárhagsáætlun 2017 – 2020 vísað til fyrri umræðu á næsta fundi 

sveitarstjórnar sem haldinn verður 3. nóvember n.k. 

 

8. Innsend bréf og erindi: 

8.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 25. október 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Kvörnin ehf. 

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

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

Kvörnin ehf. kt. 410376-0169 vegna sumarhúss í Vörðuási 9, Úthlíð í 

Biskupstungum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

8.2. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 20. október 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Gamli Nói ehf. 



Fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar 1240 

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

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

Gamli Nói ehf. kt. 611294-2989 vegna íbúðarhúss að Dalsmynni. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

8.3. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 21. október 2016; umsögn um 

tækifærisleyfi, Skátamót ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um tækifærisleyfi á Þingvöllum dagana 25. júlí 

– 29. júlí 2017.  Umsækjandi er Skátamót ehf kt. 630514-0614, en haldið verður 

skátamót þessa daga og reiknað með að 500 manns taka þátt og gista í tjöldum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt tækifærisleyfi 

verði veitt. 

 

8.4. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 14. október 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Gísli Gíslason. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki II.  Umsækjandi er 

Gísli Gíslason kt. 120263-3319 vegna sumarhúss að Háholti 11 í landi Fells í 

Biskupstungum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

8.5. Bréf Stígamóta dags. 10. október 2016; beiðni um fjárstuðning. 

Lagt fram bréf Stígamóta þar sem fram kemur beiðni um fjárstyrk til reksturs 

samtakanna.  Erindinu hafnað. 

 

8.6. Bréf Björgunarsveitar Biskupstungna, dags. 19. október 2016; beiðni um styrk 

vegna leigu Aratungu. 

Lagt fram bréf Björgunarsveitar Biskupstungna þar sem óskað er eftir styrk til 

greiðslu húsaleigu Aratungu vegna réttarballs sem haldið var í september 2016.  

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að veita styrk á móti húsaleigu Aratungu 

vegna þessa viðburðar enda er gert ráð fyrir þeim útgjöldum í fjárhagsáætlun 

sveitarfélagsins. 

 

8.7. Bréf Björgunarsveitar Biskupstungna, dags. 19. október 2016; beiðni um að fá að 

halda réttarball í Aratungu, í september 2017. 

Lagt fram bréf Björgunarsveitar Biskupstungna þar sem óskað er eftir leyfi til að 

halda réttarball í Aratungu í september 2017.  Byggðaráð Bláskógabyggðar 

samþykkir samhljóða að veita umbeðið leyfi. 

 

8.8. Tölvuskeyti Tónlistarskóla Árnesinga, dags. 20. október 2016; kostnaður vegna 

aukins kennslukvóta. 

Vísað er til fyrra erindis Tónlistarskóla Árnesinga sem tekið var fyrir á 175. fundi 

byggðaráðs, dagskrárliður 8.3. 

Lagt fram tölvuskeyti Tónlistarskóla Árnesinga þar sem greint er frá kostnaði 

vegna aukins kennslukvóta.  Fyrir liggur beiðni frá tónlistarskólanum um aukningu 

sem nemur 11 klst, til að ganga á fyrirliggjandi biðlista.  Reikna má með að 

kostnaður vegna þessa aukna kennslukvóta verði u.þ.b. 5,5 milljónir á 

ársgrundvelli.  Endanlegri ákvörðun vísað til afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2017 – 

2020. 
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8.9. Tölvuskeyti Menntamálastofnunar, dags. 24. október 2016; ytra mat leikskóla. 

Lagt fram tölvuskeyti Menntamálastofnunar þar sem fram kemur að hægt er að 

sækja um ytra mat leikskóla árið 2017.  Umsóknarfrestur er til 18. nóvember n.k.  

Leikskólinn Álfaborg hefur farið í slíkt mat og samþykkir því  Byggðaráð 

Bláskógabyggðar samhljóða að sótt verði um fyrir leikskóladeild Bláskógaskóla á 

Laugarvatni. 

 

8.10. Bréf stjórnar Snorrasjóðs, dags. 6. október 2016; beiðni um stuðning við 

Snorraverkefnið 2017. 

Lagt fram bréf stjórnar Snorrasjóðs þar sem óskað er eftir stuðningi í formi 

fjárframlaga við verkefnið.  Erindinu hafnað. 

 

9.  Efni til kynningar: 

9.1. Afrit af bréfum Vegagerðarinnar, dags. 6. október 2016; fyrirhuguð niðurfelling 

Helgastaðavegar 3530 af vegaskrá. 

9.2. Bréf innanríkisráðuneytis, dags. 3. október 2016; form og efni viðauka við 

fjárhagsáætlun. 

9.3. Bréf Minjastofnunar Íslands, dags. 20. október 2016; umsögn um aðalskipulag 

Bláskógabyggðar 2015 – 2027. 

9.4. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 21. október 2016; reglur 

sveitarfélaga um húsnæðismál. 

9.5. Yfirlit yfir skráða nemendur Tónsmiðju Suðurlands frá Bláskógabyggð, skólaárið 

2016 – 2017. 

9.6. Verklagsreglur um gerð staðarlista frá Póst- og fjarskiptastofnun, vegna 

ljósleiðaravæðingu.  

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:30. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


