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192. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 1. desember 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. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 177. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 77. fundur stjórnar Bláskógaveitu ásamt tillögu að gjaldskrá hitaveitu 2017. 

Tillaga stjórnar Bláskógaveitu um gjaldskrá hitaveitunnar fyrir árið 2017 

samþykkt samhljóða og sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs falið að koma 

henni til Orkustofnunar til samþykktar og auglýsingar í Stjórnartíðindum B-deild.  

Að öðru leyti er fundargerðin samþykkt samhljóða. 

 

1.3. 121. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 2. 

nóvember 2016 – 16-41. 

 

Mál nr. 10; Laugarvatn 224243: Land Grímsnes- og Grafningshrepps: Stofnun 

lóðar - 1611019. 

Lögð fram tillaga að lóðablaði sem sýnir land sem Grímsneshreppur keypti úr 

landi Laugarvatns árið 1917. Landið hefur aldrei verið stofnað en fyrir liggur 

kaupsamningur frá 1917 milli Böðvars Magnússonar og hreppsnefndar Grímsnes- 

og Grafningshrepps. 

Skipulagsfulltrúa falið að útfæra nánar greinargerð með lóðablaði í samráði við 

skipulagsráðgjafa. 

 

Mál nr. 11; Skálabrekkugata 12 lnr 203328: Hámarkshæð útveggjar: Fyrirspurn – 

1611013. 

Lögð fram fyrirspurn Jakobssona ehf. dags. 3. nóvember 2016, eigenda lóðarinnar 

Skálabrekkugata 12 lnr. 203328, um heimild til að vera með útveggshæð upp á 

4,50 fm í stað 3. Fyrir liggur að hús með sambærilega vegghæð hefur verið 

samþykkt á svæðinu. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er um það óverulegt frávik að ræða að 

hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp 

eða innsýn. Hámarkshæð hússins er innan skilmála og því gerir sveitarstjórn ekki 

athugasemd við að fyrirliggjandi umsókn um byggingarleyfi verði samþykkt af 

byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 12; Gullfoss þjónustuhús 167306 (Sigríðarstofa): Brattholt: Afmörkun 

lóðar: Breyting á deiliskipulagi – 1611017. 

Lögð fram umsókn Gullfosskaffis ehf. dags. 24. október 2016 um breytingu á 

deiliskipulagi Gullfoss á svæði við Sigríðarstofu. Í breytingunni felst að afmörkun 

lóðar utan um Sigríðarstofu og bílastæði breytist. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirhugaða breytingu á 

deiliskipulagi með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir 
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Umhverfisstofnun. Þá er einnig gerður fyrirvari um að höfundar gildandi 

deiliskipulags fái gögnin til skoðunar til að samræmi sé í hnitsetningu á svæðinu. 

 

Mál nr. 16; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-41. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 2. nóvember 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.4. 122. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 16. 

nóvember 2016 – 16-42. 

 

Mál nr. 5; Miðhús land 202374: 2 lóðir og breyting byggingarreita: 

Deiliskipulagsbreyting – 1610032. 

Lögð fram lagfærð tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar Miðhús land 

202374. Breytt tillaga gerir ráð fyrir að stofnaðar verði tvær 8.505 fm lóðir utan 

um núverandi byggingarreiti auk þess sem að heimilt verði að reisa allt að 40 fm 

gesthús innan lóðanna. Þá er einnig afmarkaður byggingarreitur á upprunalandi 

þar sem heimilt verður að byggja allt að 120 fm verkfærageymslu. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er um óverulega breytingu að ræða sem 

hefur ekki áhrif á aðra hagsmunaaðila en lóðarhafa sjálfa. Mælt er með að tillagan 

verði samþykkt skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga. Ekki er talin þörf á að 

grenndarkynna tillöguna. 

 

Mál nr. 6; Heiðarbær lóð 170211/223275: Almennt mál: Kæra á frestun umsóknar 

– 1510056. 

Lagður fram til kynningar úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og 

auðlindamála dags. 18. nóvember 2016 um ákvörðun skipulagsnefndar frá 10. 

september 2015 um að fresta afgreiðslu umsóknar um byggingarleyfi á lóð 

223275 í landi Heiðarbæjar. 

Þrátt fyrir niðurstöðu úrskurðarnefndar mælir sveitarstjórn Bláskógabyggðar ekki 

með að málið verði tekið formlega til afgreiðslu að svo stöddu þar sem eina 

mögulega niðurstaða þess væri að hafna málinu. En í ljósi þess að langur tími 

hefur liðið frá því að umsóknin var lögð inn og ekki er vitað hvenær endurskoðað 

aðalskipulag muni taka gildi samþykkir sveitarstjórn Bláskógabyggðar að farið 

verði af stað með breytingu á aðalskipulagi svæðisins sem felst í að ákvæði um að 

deiliskipulag sé ávallt forsenda byggingarleyfis verði felld út. 

 

Mál nr. 17; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 16-42 – 1611003F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 16. nóvember 2016 lagðar fram til kynningar. 

 

1.5. 53. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 

Í fundargerðinni kemur fram tillaga skólanefndar til sveitarstjórnar að stytta 

sumarlokun í 5 vikur svo framarlega að mötuneytismál og starfsmannamál verði 

leist fyrir lok marsmánaðar.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir 

fyrirliggjandi tillögu samhljóða og samþykkir fundargerðina í heild sinni. 

 

1.6.  17. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings, með tillögu að 

gjaldskrá til afgreiðslu. 

Afgreiðslu 1. dagskrárliðar er vísað til samþykktar bæjar og sveitarstjórna 

aðildarsveitarfélaga.  Um er að ræða tillögu að gjaldskrá fyrir árið 2017, en í 

tillögunni er lagt til að gjöld hækki um 2% á árinu 2017.  Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá. 

 

2. Fundargerðir lagðar fram til kynningar: 
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2.1. 40. fundur stjórnar Skipulags- og byggingarfulltrú Uppsveita bs. 

2.2. 18. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings. 

2.3. 23. fundur Almannavarna Árnessýslu. 

 

3. Samningur um umsjón jarðarinnar Laugarás í Bláskógabyggð. 

Lagður fram samningur um umsjón jarðarinnar Laugarás í Bláskógabyggð milli annars 

vegar Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Grímsnes- og 

Grafningshrepp og hins vegar Bláskógabyggðar, þar sem Bláskógabyggð er falin til 

umsjónar eignarhlutur sveitarfélaganna í jörðinni.  Gildistími samnings er 10 ár eða til 

31. desember 2022. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning og felur 

oddvita sveitarstjórnar að undirrita hann fyrir hönd Bláskógabyggðar. 

 

4. Ákvörðun um álagningu gjalda og gjaldskrár 2017: 

4.1. Álagningarprósenta fasteignarskatts 2017. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að álagningarprósenta 

fasteignagjalda 2017 verði:  

A 0,6% af fasteignamati á íbúðarhúsnæði, bílageymslur, geymsluhúsnæði, 

lönd og útihús í landbúnaði og sumarhús, allt með tilheyrandi lóðum. 

B 1,32% af fasteignamati sjúkrastofnana skv. lögum um heilbrigðisþjónustu, 

skóla, heimavista, leikskóla, íþróttahúsa og bókasafna, að meðtöldum lóðum 

og lóðarréttindum (með fyrirvara að reglugerð verði ekki breytt). 

C  1,40% af fasteignamati allra annarra fasteigna með tilheyrandi lóðum, þó að 

undanskildum fasteignum í 0 flokki.  

Afsláttur af fasteignaskatti til fasteignaeigenda sem eru 67 ára og eldri, eða 75% 

öryrkjar eða meira, og eiga lögheimili í viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt 

um afslátt af fasteignaskatti sem samþykkt var af sveitarstjórn Bláskógabyggðar 4. 

desember 2007 og samþykkt um tekjuviðmiðun sem samþykkt var í sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar þann 7. apríl 2011. 

 

4.2. Gjaldskrá kaldavatnsveitu 2017. 

Lögð fram tillaga að gjaldskrá kaldavatnsveitu Bláskógaveitu 2017.  Í 

gjaldskránni kemur m.a. fram að innheimt skuli: 

Vatnsgjald verði 0,4% af fasteignamati eigna sem tengst geta vatnsveitum 

sveitarfélagsins, sbr. ákv. 5., 6. og 7. gr. laga nr. 32/2004. 

Hámarksálagning verði kr. 28.756,- á sumarhús og íbúðarhús.  Fyrirtæki sem 

safna vatni í eigin miðlun fái 30% lækkun á vatnsskatti.  Lágmarksálagning vegna 

tengingar við vatnsveitur sveitarfélagsins verði kr. 12.675,- og er ekki bundin við 

að húsnæði hafi verið tengt veitu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að 

gjaldskrá kaldavatnsveitu og felur sveitarstjóra að koma henni til birtingar í B-

deild Stjórnartíðinda. 

 

4.3. Gjaldskrá vegna meðhöndlunar úrgangs 2017. 

Lögð fram tillaga að gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs, þ.e. sorphirðing og 

sorpeyðing fyrir árið 2017.  Í gjaldskránni kemur m.a. fram að innheimt skuli: 
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Sorphirðugjald: 

Ílátastærð  Grátunna Blátunna Græntunna 

240 l ílát  17.120 kr.   4.568 kr.   4.568 kr. 

660 l ílát  34.220 kr.   9.128 kr.   9.128 kr. 

1.100 l ílát  51.320 kr. 13.688 kr. 13.688 kr. 

Grátunna: söfnun á 21 daga fresti. 

Blátunna:  söfnun á 42 daga fresti. 

Græntunna: Söfnun á 42 daga fresti 

Sorpeyðingargjald: 

Íbúðarhúsnæði  20.252 kr. 

Frístundahúsnæði  17.455 kr. 

Lögbýli   12.407 kr. 

Fyrirtæki   45.045 kr. 

Gjaldfrjálst verður á gámastöð fyrir allt að 1 m
3
.  Umframmagn er gjaldskylt á 

móttökustöð, miðað við m
3
 þess úrgangsmagns sem afsett er.  Allur úrgangur er 

gjaldskyldur  við afsetningu nema brotamálmar og úrgangur sem ber úrvinnslugjald 

Úrvinnslusjóðs. 

Móttökugjald á einn m
3
:  2.000 kr. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá 

og felur sveitarstjóra  að óska eftir staðfestingu heilbrigðisnefndar Suðurlands og síðan 

að koma henni til birtingar í B-deild Stjórnartíðinda. 

 

4.4. Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa 2017. 

Lögð fram tillaga að gjaldskrá vegna fráveitu og hreinsun rotþróa fyrir árið 2017.  

Í gjaldskránni kemur m.a. fram að innheimt skuli: 

Stofngjald fyrir tengingu og lagningu frárennslislagna við holræsakerfi 

sveitarfélagsins skal vera 50.000 kr. 

 

Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum 

sveitarfélagsins. Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat húsa, 

mannvirkja, lóða og landa samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 

94/1976, með síðari breytingum. Fráveitugjald skal nema 0,25% af 

álagningarstofni. 

Sveitarfélagið innheimtir árlega rotþróargjald til niðurjöfnunar á kostnaði við 

tæmingu rotþróa, skv. 18. gr. samþykktar um fráveitur og rotþrær í 

Bláskógabyggð. 

Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár skal vera 

eftirfarandi: 

Rotþró 0 – 6000 lítra   kr. 8.245 

Rotþró 6001 lítra og stærri  kr.  3.990 pr./m
3 

Árlegt rotþróargjald þar sem tæming á sér stað annað hvert ár skal vera 

eftirfarandi: 

Rotþró 0 – 6000 lítra   kr. 12.365 

Rotþró 6001 lítra og stærri  kr.  5.985 pr./m
3
 

Fyrir aukalosun, að beiðni eiganda, skal innheimta gjald kr. 23.370 fyrir hverja 

losun. 

 

Afsláttur af fráveitugjaldi til fasteignaeigenda sem eru 67 ára og eldri, eða 75% 

öryrkjar eða meira, og eiga lögheimili í viðkomandi fasteign fer eftir samþykkt 

um tekjuviðmiðun sem samþykkt var í sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 7. 
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apríl 2011. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að 

gjaldskrá og felur sveitarstjóra  að óska eftir staðfestingu heilbrigðisnefndar 

Suðurlands og síðan að koma henni til birtingar í B-deild Stjórnartíðinda. 

 

4.5. Lóðarleiga 2017. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að lóðarleiga 2017 verði 

0,7% af fasteignamati lóða. 

 

4.6. Gjaldskrá mötuneytis Aratungu 2017. 

Lögð fram tillaga um hækkun gjaldskrár fyrir mötuneyti Aratungu um 5% um 

næstu áramót.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillöguna samhljóða. 

 

4.7. Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvarinnar í Reykholti 2017. 

Lögð fram tillaga um gjaldskrá Íþróttamiðstöðvarinnar í Reykholti.  Hvað varðar 

gjaldskrá vegna innri leigu milli stofnana þá samþykkir sveitarstjórn samhljóða að 

gjaldið hækki um 2% um næstu áramót. 

Hvað varðar almenna notkun íþróttamiðstöðvarinnar þá samþykkir sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar eftirfarandi gjaldskrá fyrir árið 2017: 

Fullorðnir sund 900 kr 

Börn sund 400 kr 

10 miðar fullorðnir sund 4.500 kr 

30 miðar fullorðnir sund 12.000 kr 

10 miðar börn sund    2.000 kr 

30 miðar börn sund                  5.500 kr 

Sturta  700 kr 

Sundföt leiga  500 kr 

Handklæði leiga 500 kr 

Hópgjald fullorðnir 500 kr 

Hópgjald börn 200 kr 

 

Börn 0-8 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar frá frítt í sund. 

 

Íþróttahús fullorðinn 1.000 kr 

Íþróttahús 10miða kort 7.000 kr 

Íþróttahús börn  500 kr 

Hópur yfir 10   700 kr 

 

Tækjasalur: 

Stakur miði 1.200 kr 

10 miðar  8.000 kr 

30 miðar  20.000 kr   

 

Árskort í sund og þrek  32.000 kr 

 

Gjald í íþróttahús og þreksal er tímagjald. 

  

4.8. Gjaldskrá leikskóla Bláskógabyggðar 2017. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að gjaldskrá leikskóla hækki 

um 5% fyrir næsta rekstrarár 2017.  Breytingin taki gildi frá næstu áramótum. 
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4.9. Gjaldskrá útleigu Aratungu og Bergholts 2017 

Lögð fram tillaga um hækkun gjaldskrár fyrir útleigu á Aratungu og Bergholti um 

5% um næstu áramót.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillöguna 

samhljóða. 

 

4.10. Ákvörðun um gjalddaga fasteignagjalda 2017. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að gjöld liða 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 og 4.5 verði innheimt með 6 gjalddögum mánaðarlega frá 1. febrúar 2017.  

Eindagar eru 30 dögum eftir gjalddaga.  Innheimtur verða sendar út rafrænt ásamt 

álagningarseðli.  Ekki verða sendir útprentaðir greiðsluseðlar eða álagningaseðlar 

nema gjaldendur óski sérstaklega eftir því. 

 

5. Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2017 – 2020 (lokaumræða og afgreiðsla). 

Fjárhagsáætlun 2017 - 2020 fyrir sveitarfélagið Bláskógabyggð lögð fram til 

lokaumræðu og afgreiðslu.  Sveitarstjóri gerði grein fyrir fjárhagsáætluninni og skýrði 

ýmsa liði.  Helstu kennitölur áætlunarinnar fyrir samstæðureikning eru (í þús. kr.): 

 
Samstæða (A- og B-hluti) 2017 2018 2019 2020 

Rekstrarreikningur 
    

Tekjur 1.167.380 1.206.670 1.248.390 1.294.362 

Gjöld 1.097.145 1.122.397 1.158.058 1.189.307 

Niðurstaða án fjármagnsliða 70.235 84.595 91.227 106.550 

     
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (37.795) (38.607) (33.202) (30.028) 

     
Rekstrarniðurstaða 32.441 45.988 58.025 76.522 

     Efnahagsreikningur 2017 2018 2019 2020 

  
   Eignir 

    
Fastafjármunir 1.160.692 1.150.027 1.148.404 1.165.505 

Veltufjármunir 265.154 265.526 265.747 267.487 

     
Eignir samtals 1.425.846 1.415.553 1.414.152 1.432.992 

     
31. desember 2017 2018 2019 2020 

  
   Eigið fé og skuldir 

    
Eigið fé 732.876 778.865 836.889 913.412 

Langtímaskuldir 518.776 463.614 407.712 347.906 

Skammtímaskuldir 174.193 173.074 169.550 171.675 

Skuldir og skuldbindingar samtals 692.969 636.688 577.262 519.581 

     
Eigið fé og skuldir samtals 1.425.846 1.415.553 1.414.152 1.432.992 

 

Gert er ráð fyrir nettó fjárfestingu sem hér segir í þúsundum króna: 

 
 2017 2018 2019 2020 

Eignasjóður 83.800 25.000 35.000 65.000 

Fráveita 30.000 0 0 0 

Bláskógaveita 19.000 10.000 10.000 0 

Vatnsveita 58.000 0 0 0 

Samtals fjárfesting nettó 190.800 35.000 45.000 65.000 

 

Gert er ráð fyrir lántöku vegna framkvæmda á árinu 2017 að upphæð kr. 160.000.000 til 

fjármögnunar á ofangreindum fjárfestingum. 
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Oddviti bar upp fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2017 – 2020 

til samþykktar.  Tillagan var samþykkt samhljóða og sveitarstjóra falið að senda 

endurskoðendum, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og innanríkisráðuneytinu afrit af 

samþykktri áætlun. 

 

6. Kynning á tillögu að breyttu aðalskipulag Reykjavíkur 2010 – 2030; 

Miðborgarkjarninn. 

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

breytingu á landnotkunarskilmálum Miðborgarkjarnans. 

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. 

 

7. Innsend bréf og erindi: 

7.1. Tölvuskeyti Hildar Vésteinsdóttur, Umhverfisstofnun, dags. 23. nóvember 2016; 

undirbúningur friðlýsingar á Geysissvæðinu. 

Lagt fram tölvuskeyti Hildar Vésteinsdóttur, Umhverfisstofnun, vegna 

undirbúnings að friðlýsingu á Geysissvæðinu.  Gert er ráð fyrir stofnun 

samstarfshóps um undirbúning friðlýsingarinnar.  Meðfylgjandi skeytinu 

vinnulýsing verkefnisins. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar líst vel á verkefnið og hvernig það er lagt upp í 

vinnulýsingu.  Sveitarstjórn er jafnframt reiðubúin til að tilnefna fulltrúa í 

samstarfshóp þegar eftir því verður leitað. 

 

7.2. Bréf starfshóps vegna viðræðna um kosti og galla sameiningar sveitarfélaga í 

Árnessýslu, dags. 22. nóvember 2016; sviðsmyndagreining. 

Lagt fram bréf starfshóps vegna viðræðna um kosti og galla sameiningar 

sveitarfélaga í Árnessýslu.  Í bréfinu er kynnt að fyrir dyrum stendur að vinna 

sviðsmyndagreiningu þar sem fjallað verður um kosti og galla sameiningar og 

framtíðarhorfur svæðisins.  Starfshópurinn samþykkti að bjóða Bláskógabyggð að 

taka þátt í sviðsmyndagreiningunni án allra skuldbindinga. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir án allra skuldbindinga, að taka þátt í 

sviðsmyndagreiningunni  á þeim forsendum sem tilgreindar eru í bréfi 

starfshópsins.(Samþykkt með fimm atkvæðum, HK,VS, BÁB, OBÞ, EMS og tveir 

sátu hjá, GSM, KS). 

  

 

7.3. Bréf Þórarins Þórarinssonar, móttekið 24. nóvember 2016; þjóðmenningarsetur. 

Lagt fram bréf Þórarins Þórarinssonar þar sem greint er frá stöðu verkefnisins um 

Þjóðmenningarsetur á Laugarvatni.  Verkefnið hefur haft vilyrði fyrir lóð við 

Einbúa undir starfssemina, VÞ1. 

Nú er óskað eftir að fá aðra lóð eða svæði undir starfssemina, þar sem lóðin við 

Einbúa þykir ekki hentug fyrir starfssemina.  Litið er til þess landssvæðis sem 

skilgreint er ÍB1 í gildandi deiliskipulagi.  Óskað er eftir afstöðu sveitarstjórnar til 

þeirrar beiðni, en það mun kalla á breytingu deiliskipulagsins þar sem umræddum 

reit yrði breytt úr íbúabyggð í verslun og þjónusta. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur jákvætt í erindið og felur oddvita að funda 

með bréfritara til að fá skýrari mynd af framtíðaráformum verkefnisins. 
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7.4. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 23. nóvember 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Sigurður Björgvinsson. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki II frá Sigurði 

Björgvinssyni kt. 271150-4829.  Um er að ræða sumarbústaður í landi Torfastaða, 

Torfastaðakot 15, Sigurhæð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

7.5. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 24. nóvember 2016; umsögn um 

rekstrarleyfi, Agla Þyrí Kristjánsdóttir. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi í flokki I frá Öglu Þyrí 

Kristjánsdóttur, kt. 161273-4499.  Um er að ræða heimagistingu að Bjarkarbraut 

19, Reykholti. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist starfsemin gildandi skipulagi. 

 

7.6. Bréf Landgræðslu ríkisins, dags. 17. nóvember 2016; beiðni um styrk vegna 

samstarfsverkefnisins Bændur græða landið á árinu 2016. 

Lagt fram bréf Landgræðslu ríkisins þar sem óskað er eftir fjárstyrk að upphæð kr. 

100.000 til verkefnisins Bændur græða landið fyrir árið 2016.   

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk 

enda er gert ráð fyrir þessum fjárstyrk á fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir 

rekstrarárið 2016. 

 

7.7. Bréf Klúbbsins Stróks, dags. 21. nóvember 2016; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Klúbbsins Stróks þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs 

félagsins að upphæð kr. 100 á hvern íbúa sveitarfélagsins.  Því er um að ræða 

styrk að upphæð kr. 100.000. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að veita styrk að upphæð kr. 100.000. 

 

8. Efni til kynningar: 

8.1. Skýrslur Eflu verkfræðistofu „Uppbygging aðstöðu fyrir ferðamenn“ unnin 2016: 

 Áfangaskýrsla 1; staða salernismála á ferðamannastöðum. 

 Áfangaskýrsla 2; þarfagreining og kostnaðarmat. 

 Áfangaskýrsla 3; rekstur á salernisaðstöðu. 

 Lokaskýrsla; samantekt á niðurstöðum. 

 

 

Fundi slitið kl. 18:50. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 
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______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H. Jóhannsdóttir 

 

 


