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190. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 3. nóvember 2016, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, 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. Tillaga um breytingu aðalskipulags Bláskógabyggðar að Efri-Reykjum; verslunar- 

og þjónustusvæði.   

Til fundarins eru mættir undir þessum dagskrárlið, Pétur Ingi Haraldsson, Kristján B. 

Ólafsson, Rúnar Gunnarsson, Örn Jóhannsson, Jóhannes Loftsson og Orri Árnason. 

Kynntar voru hugmyndir um verslunar- og þjónustusvæði á landi Efri-Reykja. 

 

2. Fundargerðir til staðfestingar: 

2.1. 176. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2.2. 119. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 8; Efri Reykir 1 lnr. 221848: Hótelbygging: Deiliskipulagsbreyting: 

Fyrirspurn – 1610007. 

Lögð fram til kynningar uppbyggingaráform á spildu úr landi Efri-Reykja. 

Samkvæmt gögnum málsins er fyrirhugað að byggja á landinu um 2.000 fm 

baðlón/laug ásamt tilheyrandi þjónustubyggingu, um hundrað herbergja hóteli 

með möguleika á frekari stækkun og aðstöðuhús fyrir starfsmenn. 

Í ljósi umfangs og staðsetningu framkvæmdanna telur sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar að huga þurfi sérstaklega vel að umhverfisáhrifum m.a. fráveitu. 

Skipulagsnefnd vísaði málinu til umræðu í sveitarstjórn. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi 

hugmyndir og samþykkir að gera ráð fyrir þessari uppbyggingu í endurskoðuðu 

aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Sveitarstjórn leggur áherslu á að 

framkvæmdaaðilar hugi vel að umhverfisáhrifum m.a. fráveitu og fjarlægð frá 

Brúará. 

 

Mál nr. 9; Brekka lóð 167210: Brekkuskógur: Bygging grillskýlis: Deiliskipulag: 

Fyrirspurn – 1610009. 

Lögð fram fyrirspurn BHM orlofssjóðs dags. 1. október 2016 um hvort að byggja 

megi hálfopið grillskýli suðvestan við þjónustumiðstöð í landi BHM í 

Brekkuskógi. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er nauðsynlegt að breyta deiliskipulagi 

svæðisins til að byggja megi ofangreint grillskýli. Að mati sveitarstjórnar er um 

óverulega breytingu að ræða og samþykkir hún slíka breytingu, sem gerir ráð fyrir 

byggingarreit fyrir grillskýli, skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki 

er talin þörf á grenndarkynningu. 

 

Mál nr. 11; Efri-Reykir lóð 1 lnr. 167257: Stofnun 7 nýrra lóða: 

Deiliskipulagsbreyting – 1606073. 
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Lögð fram að lokinni grenndarkynningu tillaga að breytingu á deiliskipulagi Efri-

Reykja sem felst í að afmarkaðar eru 7 nýjar lóðar á bilinu 2.068 til 2.907 fm þar 

sem byggja má 60-65 fm frístundahús til sölu eða útleigu. Tillagan var kynnt með 

bréfi dags. 1. september 2016 og gefinn frestur til 30. september 2016 til að koma 

með athugasemdir. Athugasemdir bárust frá stjórn sumarhúsafélagsins, eigendum 

Efri-Reykja og eigendum aðliggjandi lóðar. 

Í ljósi innkominna athugasemda fellur sveitarstjórn Bláskógabyggðar frá tillögu 

að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar. 

 

Mál nr. 14; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-39 – 1610001F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 5. október 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

2.3. 120. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

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

skemmur: Deiliskipulag – 1606038. 

Lögð fram að lokinni kynningu tillaga að deiliskipulagi spildu sem kallast 

Kolviðarholtsmýri úr landi Böðmóðsstaða. Tillagan var auglýst 1. september 2016 

með athugasemdafresti til 14. október 2016. Engar athugasemdir bárust en fyrir 

liggja umsagnir Umhverfisstofnunar og Minjastofnunar Íslands. Þá liggur einnig 

fyrir greinargerð landeigenda um helstu atriði umsagna. 

Í 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 sem tóku gildi 2015 nýtur votlendi sem 

er 2 ha að flatarmáli eða stærri sérstakrar verndar og að forðast skuli að raska 

slíkum vistkerfum nema brýna nauðsyn beri til. Það er því mat sveitarstjórnar 

Bláskógabyggðar að ekki verði heimilt að ræsa landið frekar fram en nú þegar 

hefur verið gert til að nýta megi landið til uppbyggingar frístundabyggðar. 

 

Mál nr. 7; Friðheimar 167088: Umsókn um byggingarleyfi: Þjónustuhús – 

viðbygging – 16110020. 

Lögð fram umsókn um byggingarleyfi á landi Friðheima í Reykholti fyrir 

þjónustuhúsi á tveimur hæðum. Um er að ræða viðbyggingu við núverandi 

gróðurhús. Samkvæmt teikningum er gert ráð fyrir skrifstofu- og 

starfsmannaaðstöðu á efri-hæðinni og eldhúsi o.fl. á neðri hæð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að grenndarkynna umsóknina skv. 44. 

gr. skipulagslaga fyrir eigendum aðliggjandi lóða, Espiflatar og Stóra-Fljóts. Ef 

engar athugsemdir berast er mælt með að málinu verði vísað til afgreiðslu 

byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 8; Litla-Fljót 1 167148: Borgarás: 6 lögbýlislóðir: Deiliskipulag – 

1610030. 

Lögð fram umsókn dags. 20. október 2016 um deiliskipulag fyrir 6 lögbýlislóðir á 

landi Litla-Fljóts með aðkomu um athafnasvæði við Vegholt og einnig land 

Brautarhóls. 

Skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu og málinu vísað til umræðu í sveitarstjórn.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fresta erindinu. Oddvita 

og sveitarstjóra falið að koma á fundi með umsækjendum og landeigendum sem 

málið varðar.  

 

Mál nr. 9; Miðhús land 202374: 2 lóðir og breyting byggingarreita: 

Deiliskipulagsbreyting - 1610032 

Lögð fram umsókn Sigurjóns Sigurðssonar dags. 20. október 2016 um breytingu á 

deiliskipulagi sem nær til lóðarinnar Miðhús land 202374. Samkvæmt gildandi 
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deiliskipulagi er lóðin 7 ha að stærð með tveimur byggingarreitum. Breytt tillaga 

gerir ráð fyrir að stofnaðar verði tvær 6.375 fm lóðir utan um núverandi 

byggingarreiti auk þess sem að heimilt verði að reisa allt að 80 fm gesthús innan 

lóðanna. Þá er einnig afmarkaður byggingarreitur á upprunalandi þar sem heimilt 

verður að byggja allt að 120 fm verkfærageymslu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mælir ekki með að breytingin verði samþykkt eins 

og hún er lögð fram þar sem stærð gestahúsa á lóð er stærri en almennt er leyft á 

frístundahúsalóðum auk þess sem nýtingarhlutfall a.m.k. annarrar lóðarinnar fer 

upp fyrir 0,03 miðað við þegar byggt hús. Til að heimila þá uppbyggingu sem 

skipulagið gerir ráð fyrir þarf að stækka lóðirnar auk þess að gera ráð fyrir fleiri 

lóðum undir ný hús. 

 

Mál nr. 12; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-40 – 1610003F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 19. október 2016 lagðar fram og kynntar. 

 

2.4. 1. fundur vinnuhóps um endurskoðun deiliskipulags í Reykholti, dags. 5. október 

2016. 

Sveitarstjóra og oddvita falið að finna ráðgjafa til að vinna að þessu verkefni með 

vinnuhópnum.  Samþykkt samhljóða. 

 

2.5. 6. fundur vinnuhóps um Íþróttamiðstöðina Reykholti. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2.6. 7. fundur vinnuhóps um Íþróttamiðstöðina Reykholti. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2.7. 8. fundur vinnuhóps um Íþróttamiðstöðina Reykholti. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2.8. 9. fundur vinnuhóps um Íþróttamiðstöðina Reykholti. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2.9. 10. fundur vinnuhóps um Íþróttamiðstöðina Reykholti. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Fundargerðir lagðar fram til kynningar: 

3.1. 39. fundur stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. 

 

4. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030; Norðlingaholt. 

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

breytingu á athafnasvæði í Norðlingaholti sem verður að íbúðabyggð.  Markmið er 

fjölgun íbúða. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela skipulagsfulltrúa að 

yfirfara fyrirliggjandi drög að breytingu aðalskipulags og veitir honum jafnframt fullt 

umboð til þess að svara erindinu fyrir hönd Bláskógabyggðar. 

 

5. Greinargerð vegna fyrirhugaðra breytingar á sumarleyfi leikskóla 

Bláskógabyggðar. 

Lögð fram greinargerð skólastjóra leikskóla í Bláskógabyggð vegna hugmynda um 

breytingu á sumarleyfi leikskólans Álfaborgar og leikskóladeildar Bláskógaskóla 

Laugarvatni. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hafði á 183. fundi sínum tekið fyrir bréf foreldraráðs 

leikskólans Álfaborgar þar sem óskað er eftir því að sumarfríslokun leikskólans verði 

stytt úr 6 vikum í 4 vikur. 

Sveitarstjórn lagði áherslu á samræmdar reglur og óskaði eftir að skólastjórar myndu 

skoða hugmyndina,  gera kostnaðarmat vegna slíkrar breytingar og leggja upp hugmynd 

að útfærslu um framkvæmd slíkrar breytingar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa erindinu til skólanefndar til 

umsagnar. 

 

6. Viðauki við fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2016.  
Lögð fram tillaga um viðauka við fjárhagsáætlun 2016.  Um er að ræða breytingar á 

eftirfarandi tekju- og útgjaldaliðum sveitarsjóðs: 
Heiti  Áætlun   - 2016 Viðauki    Samtals með viðauka 

0000 - Skatttekjur     

0001 - Útsvar      

 0000 - Tekjur -385.000.000 -31.000.000 -416.000.000 
 0011 - Álagning ársins -30.000.000 -5.000.000 -35.000.000 

 0021 - Staðgreiðsla -355.000.000 -26.000.000 -381.000.000 

 

0006 - Fasteignaskattur      

 0000 - Tekjur -295.000.000 -4.000.000 -299.000.000 

 0011 - Álagning ársins -295.000.000 -4.000.000 -299.000.000 
 

0010- Jöfnunarsjóður     

 0000 – Tekjur - 47.000.000 -4.000.000 - 51.000.000  
 0112 – Framlag v/fasteignaskatts - 47.000.000 -4.000.000 - 51.000.000 

 

0400 - Fræðslu- og uppeldismál      

04111 - Álfaborg      

 1000 - Laun og launatengd gjöld 54.847.000 7.000.000 61.847.000 

  1110 - Mánaðarlaun 43.400.000 5.530.000 48.930.000 
  1141 - Kennslulaun 957.000 140.000 1.097.000 

  1801 - Tryggingagjald 3.680.000 490.000 4.170.000 

  1802 - Lífeyrissjóðsgjöld 5.725.000 700.000 6.425.000 
  1803 - Sjúkra- og orlofsgjöld 1.085.000 140.000 1.225.000 

       

04212 - Bláskógaskóli Laugarvatni      

 1000 - Laun og launatengd gjöld 59.594.071 5.000.000 64.594.071 

  1110 - Mánaðarlaun 10.099.764 650.000 10.749.764 

  1141 - Kennslulaun 35.458.588 3.300.000 38.758.588 
  1146 - Yfirvinna kennara 81.025 0 81.025 

  1147 - Forfallakennsla 218.000 100.000 318.000 

  1801 - Tryggingagjald 3.769.888 350.000 4.119.888 
  1802 - Lífeyrissjóðsgjöld 8.743.680 500.000 9.243.680 

  1803 - Sjúkra- og orlofsgjöld 1.223.126 100.000 1.323.126 

       

0800 - Hreinætismál    

 0825 - Móttökustaður Lindarskógi      

  4000 - Þjónustukaup 600.000 8.000.000 8.600.000 
  4990 - Önnur þjónustukaup 600.000 8.000.000 8.600.000 

       

0900 - Skipulags- og byggingamál      

 0922 - Aðalskipulag      

  4000 - Þjónustukaup 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

  4322 - Arkitektar 3.000.000 3.000.000 6.000.000 
  4390 - Önnur sérfræðiþjónusta 0 0 0 

       

 0923 - Deiliskipulag      

  4000 - Þjónustukaup 3.250.000 1.500.000 4.750.000 

  4322 - Arkitektar 3.000.000 0 3.000.000 
  4911 - Prentun og ljósritun 250.000 0 250.000 

  4990 - Önnur þjónustukaup 0 1.500.000 1.500.000 

       

1000 - Umferðar- og samgöngumál      

 1061 - Snjómokstur      

  4000 - Þjónustukaup 5.000.000 2.000.000 7.000.000 
  4990 - Önnur þjónustukaup 5.000.000 2.000.000 7.000.000 

       

 1062 - Hálkueyðing      

  4000 - Þjónustukaup 2.000.000 500.000 2.500.000 

  4990 - Önnur þjónustukaup 2.000.000 500.000 2.500.000 

       

3100 - Eignasjóður      
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 311511 - Álfaborg endurbætur      

  4000 - Þjónustukaup 0 5.000.000 5.000.000 
  4990 - Önnur þjónustukaup 0 5.000.000 5.000.000 

       

       

   Samtals aukning tekjuliða  -39.000.000  

   Samtals aukning gjaldaliða  32.000.000  

   Nettó niðurstaða viðauka  -7.000.000  

 

Kostnaðarheimildir leikskóla- og grunnskóladeildar Bláskógaskóla Laugarvatni er skipt 

niður á tvær deildir í bókhaldi en heimilt er að flytja fjárheimildir milli þeirra deilda.  

Kostnaðarauka vegna aukinna útgjalda verður mætt með auknum áætluðum tekjum 

sveitarsjóðs.  Afkoma sveitarsjóðs batnar sem nemur kr. 7 milljónum króna fyrir 

rekstrarárið 2016. 

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fram lagða tillögu um viðauka við 

fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir rekstrarárið 2016 og felur sveitarstjóra að senda 

upplýsingar um samþykktan viðauka til Hagstofunnar og Innanríkisráðuneytis í 

samstarfi við endurskoðendur. 

 

7. Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2017 – 2020.   
Fyrstu drög fjárhagsáætlunar Bláskógabyggðar 2017 – 2020 lögð fram og forsendur 

hennar kynntar.  Forsendur tillögunar voru kynntar á síðasta fundi byggðaráðs.  

Umræða varð um forsendur fjárhagsáætlunar og fyrirliggjandi drög að áætlun. 

Sveitarstjórn samþykkir forsendur fjárhagsramma og felur sveitarstjóra og stjórnendum 

stofnana og deilda sveitarfélagsins að ljúka frágangi áætlana fyrir næstu umræðu í 

sveitarstjórn.  Þá verða jafnframt teknar til afgreiðslu tillögur að gjaldskrám fyrir árið 

2017 sem verða hluti af forsendum áætlunargerðar. 

 

8. Úttekt á vegakerfi; Ólafur Guðmundsson. 

Kynnt voru niðurstöður Ólafs Guðmundssonar eftir úttekt á vegakerfi í Uppsveitum, 

Flóa og Ásahreppi.  Ólafur Guðmundsson var með sérstakan fund á Þingborg þann 17. 

október s.l. þar sem niðurstöður voru kynntar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hvetur ríkisvaldið til að leggja meira fjármagn til 

uppbyggingar og viðhalds á vegakerfinu enda löngu orðið tímabært.  Með 

áframhaldandi fjölgun ferðamanna mun vegakerfið gefa sig með ófyrirsjáanlegum 

afleiðingum fyrir íbúa, fyrirtæki svæðisins og ferðamenn.  Ekki er lengur við þetta 

ástand unað þar sem öryggismálum almennings er ekki sinnt. 

Oddvita og sveitarstjóra falið að fylgja málinu eftir í samstarfi við forsvarsmenn 

sveitarfélaga sem komu að þessu verkefni. 

 

9. Innsend erindi: 

9.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi dags. 26. október 2016; beiðni um umsögn 

vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki I, Bjarkarbraut 13, Reykholti. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um nýtt rekstrarleyfi í flokki I, en umsækjandi 

er Margrét Elín Ragnarsdóttir, kt. 150356-5399 að Bjarkarbraut 13, Reykholti. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir um að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfssemin gildandi skipulagi. 

 

9.2. Bréf ráðgjafateymis Uppbyggingarsjóðs Suðurlands, dags. 26. október 2016; 

ungmennaráð og listsköpun barna og ungs fólks. 

Lagt fram bréf ráðgjafateymis Uppbyggingasjóðs Suðurlands þar sem óskað er 

eftir að koma á framfæri upplýsingum um Uppbyggingasjóðs Suðurlands til 
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ungmennaráðs Bláskógabyggðar.  Sérstaklega að benda á möguleika ungmenna á 

aldrinum 16 – 25 ára að sækja um styrk til menningarverkefna ungmenna. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vísar þessu erindi til ungmennaráðs og starfsmanns 

ráðsins Ragnheiðar Hilmarsdóttur. 

 

9.3. Bréf Sólstaða ehf. dagsett 30. október 2016; Laugarvatnshellir. 

Lagt fram bréf Sólstaða ehf. þar sem kynntar eru hugmyndir um endurgerð 

Laugarvatnshella í þeirri mynd sem þeir voru þegar búið var í þeim.  Óskað er 

eftir afstöðu sveitarstjórnar til verkefnisins.  Fyrir liggur jákvæð umsögn 

minjavarðar Suðurlands. 

Sveitarstjórn tekur vel í þau áform sem fram koma  í erindinu, en bendir á að 

nauðsynlegt er að hafa góð samskipti við landeiganda, minjavörð Suðurlands og 

skipulagsfulltrúa á öllum stigum verkefnisins. 

 

9.4. Tölvuskeyti Norverk ehf. dags. 1. nóvember 2016;  leiga lóðar úr landi Laugaráss. 

Lagt fram tölvuskeyti Norverks ehf. þar sem óskað er eftir því að fá leigða 

landspildu sem skipulögð hefur verið sem íbúabyggð við lóð þeirra þar sem 

sláturhúsið stendur.  Um er að ræða spilduna að Vesturbyggð frá umræddri lóð og 

er innan sama skipulags þar sem gert er ráð fyrir nýrri hótelbyggingu og 

íbúðarbyggð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og felur oddvita og sveitarstjóra 

að ganga til samninga við Norverk ehf. um umræddar byggingarlóðir.  Samningur 

verði síðan lagður fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. 

 

10. Erindi til kynningar: 

10.1. Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 28. október 2016; Undanþágur frá 

íbúafjölda þjónustusvæða í málaflokki fatlaðs fólks. 

10.2. Tölvuskeyti Embættis landlæknis, dags. 27. október 2017; Heilsueflandi samfélag 

á Suðurlandi. 

10.3. Bréf Þjóðskrár Íslands, dags. 26. október 2016; skýrsla um fasteignamat 2017. 

 

 

 

Fundi slitið kl. 19:20. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H. Jóhannsdóttir 

 

 


