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177. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 25. nóvember 2016  kl. 08:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir, formaður byggðaráðs,  Helgi Kjartansson og Eyrún M. 

Stefánsdóttir sem varamaður Óttars Braga Þráinssonar.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, 

sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 52. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. Aðalfundur Bergrisans bs. haldinn 12. október 2016. 

2.2. 9. fundur Héraðsnefndar Árnesinga bs. 

2.3. 178. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 

2.4. 11. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.5. 513. fundur stjórnar SASS. 

2.6. 250. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

2.7. Aðalfundur SASS dags. 20. og 21. október 2016. 

2.8. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 20. október 2016. 

2.9. Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 21. október 2016. 

2.10. 4. fundur ferðamálaráðs Uppsveitanna. 

2.11. 27. fundur stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga. 

2.12. 843. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Drög að reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 

Lögð fram drög að reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sent frá sér umsögn um fyrirliggjandi drög, dags. 

18. nóvember 2016. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur heilshugar undir þær athugasemdir sem koma fram í 

umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga og leggur þunga áherslu á að tekið verði mið af 

fyrrgreindum athugasemdum við frekari vinnu að þessari reglugerð af hálfu atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytis. 

 

4. Beiðnir um að falla frá forkaupsrétti vegna fasteingasölu.  

Lögð fram gögn um tvær sölur fasteigna þar sem óskað er eftir því að sveitarfélagið 

Bláskógabyggð falli frá forkaupsrétti skv. ákvæðum lóðarleigusamninga. 

a) Miðholt 27, Reykholti, fastanúmer: 229-69151. 

Seljendur: Sigurður Hannesson og Árni Brynjólfsson. 

Kaupendur: Ívar Sæland, Sveinn Sæland og Áslaug Sveinbjarnardóttir. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að falla frá forkaupsrétti skv. 

lóðarleigusamningi. 

b) Kotstún 1 og 3, Laugarvatni. 

Seljandi: Íslandsbanki hf. 

Kaupandi: Atlantis ehf. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að falla frá forkaupsrétti skv. 

erfðafestusamningi. 

 

5. Umsóknir um byggingarlóðir í Bláskógabyggð.  

Lagðar fram umsóknir um byggingarlóðirnar Skólavegur 6 og 8, Reykholti. 

Umsækjandi er Eiríkur Leifsson kt. 060675-5039. 
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Þar sem þetta er eini umsækjandinn um þessar byggingarlóðir þá samþykkir byggðaráð 

Bláskógabyggðar samhljóða að úthluta umsækjanda umræddar lóðir skv. gildandi reglum 

Bláskógabyggðar. 

 

6. Minnisblað Tæknisviðs Uppsveita; söfnun seyru – útboð. 

Lagt fram minnisblað Tæknisviðs Uppsveita, dags. 9. nóvember 2016, þar sem bent er á 

að gildandi þjónustusamningur við söfnun seyru í Bláskógabyggð og Grímsnes- og 

Grafningshreppi er að renna út.  Nauðsynlegt er að bjóða út þennan þjónustuþátt fyrir 

næsta vor.  Tæknisviðið bendir á að það væri styrkleiki í því að öll þau sveitarfélög sem 

eru í samvinnu með meðhöndlun seyru á Flúðum færu sameiginlega í útboð. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar líst vel á þá hugmynd og samþykkir fyrir sitt leyti að þessi 

sveitarfélög fari sameiginlega í útboð á söfnun seyru. 

  

7. Tillaga að kerfisáætlun Landsnets 2016 – 2015 ásamt umhverfisskýrslu. 

Landsnet hefur sent út til kynningar tillögu að kerfisáætlun 2016 – 2015 ásamt 

umhverfisskýrslu.  Frestur til að gera athugasemdir eða koma fram með ábendingar við 

tillögurnar er til og með 30. desember 2016. 

 

8. Innsend bréf og erindi: 

8.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 1. nóvember 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Lágskógur ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki II að Austurbyggð 3 í 

Laugarási.  Umsækjandi er Lágskógur efh. kt. 621014-0720. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi á viðkomandi stað. 

 

8.2. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 3. nóvember 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Eignatak ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki II að Engjagili 6 

(frístundahús) í Helludal, Biskupstungum.  Umsækjandi er Eignatak efh. kt. 

640815-1590. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi á viðkomandi stað. 

 

8.3. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 14. nóvember 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Sacred seed ehf. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki II að Syðri-Reykjum í 

Biskupstungum.  Umsækjandi er Sacred seed efh. kt. 690916-0290. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi á viðkomandi stað. 

 

8.4. Bréf skólastjóra grunnskóla í Uppsveitum og Flóa, dags. 21. nóvember 2016; 

starfsstöð náms- og starfsráðgjafa. 

Lagt fram bréf skólastjóra grunnskóla í Uppsveitum og Flóa þar sem lagt er til að 

nýlega ráðnum náms- og starfsráðgjafa fái að hafa starfsstöð sína hjá Skólaþjónustu 

Árnesþings til að styrkja faglegt bakland hans. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar líst vel á hugmyndina og felur oddvita og eða 

sveitarstjóra að fylgja málinu eftir og hafa samráð við forsvarsmenn hinna 

sveitarfélaganna hvort hægt verði að koma því við. 
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8.5. Tölvuskeyti Jóns Snæbjörnssonar, dags. 22. nóvember 2016; bílastæði við 

Húnbogalund, Laugarvatni. 

Lagt fram tölvuskeyti Jóns Snæbjörnssonar þar sem óskað er eftir upplýsingum frá 

sveitarfélaginu um styrk frá Vegagerðinni vegna bílastæðagerðar við Húnbogalund 

á Laugarvatni. 

Bláskógabyggð fékk úthlutað styrk vegna verkefnisins á árinu og er sviðsstjóra 

Framkvæmda- og veitusviðs falið að hafa samband við bréfritara og Vegagerðina 

vegna þessa verkefnis. 

 

8.6. Tölvuskeyti Maríu Kristjánsdóttur, Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, dags. 

28. október 2016; sérstakar húsaleigubætur. 

Lagt fram tölvuskeyti Maríu Kristjánsdóttur, Skóla- og velferðarþjónustu 

Árnesþings þar sem komið er fram með þá hugmynd að aðildarsveitarfélög myndu 

gera sameiginlegar reglur um sérstakan húsnæðisstuðning skv. lögum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar er sammála um að hugmyndin sé skynsamleg og 

samþykkir þátttöku Bláskógabyggðar.  Í drögum að fjárhagsáætlun 

Bláskógabyggðar er gert ráð fyrir útgjöldum vegna sérstaks húsnæðisstuðnings. 

 

8.7. Tölvuskeyti Tryggva Þórðarsonar, Umhverfisstofnun, dags. 10. nóvember 2016; 

hækkun framlags vegna vöktunar Þingvallavatns. 

Lagt fram tölvuskeyti Tryggva Þórðarsonar þar sem óskað er eftir því að 

samningsupphæð Bláskógabyggðar vegna kostunar á rannsóknum og vöktun 

Þingvallavatns, verði hækkuð í takt við verðbreytingar síðustu ára.  Hækkun 

fjárframlags til verkefnisins verði á bilinu 50.000 – 65.000. Byggðaráð 

Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi beiðni og gert verður ráð 

fyrir því í fjárhagsáætlun 2017. 

 

8.8. Bréf Skálholtssóknar, dags. 30. október 2016; styrkbeiðni vegna framkvæmda við 

kirkjugarðinn í Skálholti. 

Lagt fram bréf Skálholtssóknar þar sem óskað er eftir fjárstyrk vegna framkvæmda 

við gamla og nýja kirkjugarðinn.  

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að leggja til að við afgreiðslu 

fjárhagsáætlunar Bláskógabyggðar verði gert ráð fyrir styrk vegna verkefnisins að 

upphæð kr. 800.000 enda samræmist það reglum milli kirkjugarða og sveitarfélaga 

um kostnaðarskiptingu vegna framkvæmda. 

 

8.9. Tölvuskeyti Steinunnar Hrafnsdóttur og Haraldar A. Haraldssonar, dags. 21. 

nóvember 2016; beini um styrk vegna tónlistarnáms. 

Lagt fram tölvuskeyti Steinunnar og Haraldar þar sem óskað er eftir styrk á móti 

skólagjöldum dóttur þeirra, sem hefur fengið inngöngu í Tónlistarskóla 

Garðabæjar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar til úthlutunarreglna Bláskógabyggðar um 

listnám og samþykkir að veita styrk fyrir næsta skólaár að upphæð kr. 150.000. 

 

8.10. Tölvuskeyti Sjálfsbjargar, dags. 2. nóvember 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Sjálfsbjargar þar sem óskað er eftir fjárstuðningi vegna 

útgáfu ársrits Sjálfsbjargar, Klifur.  Erindinu hafnað. 

 

8.11. Tölvuskeyti Hjálparstarfs kirkjunnar, dags. 10. nóvember 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Hjálparstarfs kirkjunnar þar sem óskað er eftir fjárstuðningi 

vegna útgáfu jólablaðs Margt smátt.  Erindinu hafnað. 
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8.12. Tölvuskeyti Fuglaverndar, dags. 14. nóvember 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Fuglaverndar þar sem óskað er eftir fjárstyrk vegna útgáfu 

tímaritsins Fuglar.  Erindinu hafnað. 

 

8.13. Bréf Kvennaathvarfsins, dags. nóvember 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Kvennaathvarfsins þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs 

félagsins.  Erindinu hafnað. 

 

9.  Efni til kynningar: 

9.1. Bréf Frjálsíþróttasambands Íslands, dags. 17. nóvember 2016; ályktun. 

9.2. Afrit af bréfi Vegagerðarinnar til Sigurjóns Þórðarsonar, dags. 15. nóvember 2016; 

Skálabrekkuvegur nr. 3831. 

9.3. Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 16. nóvember 2016; nýjar 

úthlutunarreglur Námsgagnasjóðs. 

9.4. Úrskurður Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, mál nr. 89/2015. 

9.5. Skýrsla um rannsókn á svifþörungum í Þingvallavatni  2015 – 2016. 

 

  

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:30. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Eyrún M. Stefánsdóttir              Valtýr Valtýsson 


