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197. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 6. apríl 2017, 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, sem ritaði fundargerð.  Einnig voru mættir sem 

gestir á fundinn, undir fyrsta dagskrárlið,  Kjartan Þorkelsson, Oddur Árnason og Víðir 

Reynisson.   Einnig mætti Auðunn Guðjónsson undir 4. dagskrárlið. Einnig mætti Kristín 

Hreinsdóttir undir 9.4 dagskrálið. 

 

Helgi Kjartansson, oddviti sveitarstjórnar, lagði fram tillögu að dagskrárbreytingu, að inn 

komi nýr dagskrárliður 9.6.  Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

1. Gestir á fund sveitarstjórnar: 

Kjartan Þorkelsson, lögreglustjóri Suðurlandi, mætti til fundar ásamt Oddi Árnasyni og 

Víði Reynissyni.  Þeir kynntu og ræddu málefni lögreglunnar og almannavarna á 

Suðurlandi. 

 

2. Fundargerðir til staðfestingar: 

2.1. 181. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Varðandi dagskrárlið 6.8 þá samþykkir sveitarstjórn Bláskógabyggðar samhljóða 

að skipa Bryndísi Á. Böðvarsdóttur sem fulltrúa sveitarstjórnar í samstarfsnefndir 

skólanna. Fundargerð samþykkt samhljóða að öðru leyti. 

 

2.2. 129. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 1 mars 

2017 – 17-49. 

Mál nr. 1; Þingvallasveit: Ákvæði um deiliskipulag: Aðalskipulagsbreyting – 

1612009. 

Lögð fram að lokinni kynningu skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga tillaga að 

breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar fyrir Þingvallasveit sem kynnt var 16. 

febrúar til 3. mars 2017. Markmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að fella út 

ákvæði um að ekki megi gefa út byggingarleyfi á svæðinu nema á grundvelli 

deiliskipulags. 

Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

 

Mál nr. 3; Brú lóð lnr. 180627: Skakkibakki: Breyting á heiti - 1703005. 

Lögð fram umsókn Sveinbjargar Haraldsdóttur dags. 1. mars 2017 um ósk um að 

breyta heiti frístundahúsalóðarinnar Brú lóð (lnr. 180627) í Skakkibakki. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er ekki æskilegt að stök frístundahús fái 

sérstök nöfn. Frekar ætti að miða við að útbúin verði götuheiti fyrir samliggjandi 

lóðir. 

 

Mál nr. 4; Laugardalshólar lnr. 167637: Laugardalshólar 1: Stofnun nýrrar lóðar – 

1703012. 

Lögð fram umsókn Friðgeirs S. Stefánssonar dags. 20. febrúar 2017 um stofnun 

1.544 fm lóðar utan um íbúðarhús á jörðinni Laugardalshólar lnr. 167637. Ný lóð 

mun fá nafnið Laugardalshólar 1. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar og 

gerir ekki athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga. 

 

Mál nr. 5; Haukadalur 4 lnr. 167101: Stækkun svæðis – 3 íbúðalóðir ásamt 

vegtengingu: Deiliskipulagsbreyting – 1703018. 

Lögð fram umsókn Hótels Geysis dags. 3. mars 2017 um breytingu á 

deiliskipulagi við Hótel Geysi og Geysisstofu. Í breytingunni felst að 

skipulagssvæðis stækkar til suðausturs yfir Beiná þar sem gert verður ráð fyrir 3 

nýjum íbúðarhúsalóðum sem eru á bilinu 1,4 - 1,6 ha að stærð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að auglýsa tillöguna skv. 1. mgr. 41. gr. 

skipulagslaga. 

 

Mál nr. 6; Haukadalur 4 lnr. 167101: Hótel Geysir: Stækkun á byggingarreit: 

Deiliskipulagsbreyting – 1702058. 

Lögð fram umsókn Landforms dags. 24. febrúar 2017, f.h. Hótels Geysis, um 

breytingu á deiliskipulagi Hótels Geysis og Geysisstofu. I breytingunni felst að 

byggingarreitur hótels sem er næst Biskupstungnabraut lengist um 6,5 m til 

vesturs og breikkar um 3 m til suðurs. Byggingarskilmálar breytast ekki. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við breytinguna sem er að 

mati sveitarstjórnar óveruleg og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á grenndarkynningu þar sem ekki er um aðra 

hagsmunaaðila að ræða en eigendur lóðar. 

 

Mál nr. 7; Böðmóðsstaðir 1 lnr. 167625: Böðmóðsstaðir 12 og 13: Stofnun lóða – 

1703019. 

Lögð fram umsókn Höllu Kjartansdóttur dags. 2. mars 2017, f.h. Auðuns 

Árnasonar, um stofnun tveggja lóða úr landi Böðmóðsstaða 1 (lnr. 167625). Um 

er að ræða 2.660 fm lóð sem fær nafnið Böðmóðsstaðir 12 utan um núverandi 

bogaskemmu (mhl. 07-0101) og 2.220 fm lóð sem fá mun nafnið Böðmóðsstaðir 

13. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við stofnun lóðanna með 

fyrirvara um að hnitsetning lóðanna sé í samræmi við hnit aðliggjandi lands eða 

að fyrir liggi samþykki eigenda aðliggjandi lands. Ekki er gerð athugasemd við 

landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga. 

 

Mál nr. 28; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-49 – 1702004F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 1. mars 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

2.3. 130. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 15. mars 

2017 – 17-50. 

Mál nr. 9; Hakið: Þingvellir: Aðkoma að þjóðgarði: Stækkun bílastæða: 

Deiliskipulagsbreyting – 1608015. 

Lögð fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 1. mars 2017 þar sem fram koma 

athugasemdir við breytingu á deiliskipulagi við Hakið. Þá eru einnig lögð fram 

lagfærð skipulagsgögn þar sem gerðar hafa verið lagfæringar til að koma til móts 

við athugasemdir Skipulagsstofnunar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur að komið hafi verið til móts við athugasemdir 

Skipulagsstofnunar og samþykkir deiliskipulagsbreytinguna með breytingum sem 

tilgreindar eru í greinargerð deiliskipulagsins. Er þetta með fyrirvara um allar 

framkvæmdir verði í samræmi við gildandi ábúðarsamning á Brúsastöðum. 

 

Mál nr. 10; Laugarvatn: Stöðuleyfi: Sölutjald og gámur – 1703047. 
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Lögð fram umsókn Sólstaða ehf. dags. 10. mars 2017 um stöðuleyfi fyrir 

klósettum og sölutjaldi við Laugarvatnshella. Meðfylgjandi er bréf Ríkiseigna 

dags. 19. janúar 2017, sem er umráðandi jarðarinnar f.h. ríkisins, þar sem gefið er 

tímabundið leyfi til nýtingar svæðisins auk umsagnar Minjastofnunar dags. 

26.október 2016. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi 

fyrir klósettum og sölutjaldi fyrir tímabilið 1. maí til 31. október 2017 til 

samræmis við leyfi Ríkiseigna á nýtingu svæðisins. 

 

Mál nr. 11; Engi lnr. 167394: Skipting lóðar: Stofnun lóðar – 1703057. 

Lögð fram umsókn lóðarhafa Engis lnr. 167394 í Laugarási dags. 15. mars 2017 

um heimild til að skipta lóðinni í tvo hluta. Annarsvegar 22.500 fm lóð fyrir 

gróðrastöð og hinsvegar 33.500 fm lóð fyrir einbýlishús. Einnig er fyrirspurn um 

hvort að breyta megi aðkomu að íbúðarhúsi úr norðri. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við skiptingu lóðarinnar 

enda gerir gildandi deiliskipulag ráð fyrir aðkomu í samræmi við fyrirliggjandi 

beiðni. Skipting lóðarinnar felur þó í sér breytingu á deiliskipulagi sem að mati 

sveitarstjórnar er óveruleg sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga og ekki talin þörf á 

grenndarkynningu. Mælir sveitarstjórn þó með að sett verði kvöð um aðkomu að 

nýrri lóð um eldri lóð þar til ákveðið hefur verið að fara í framkvæmdir við nýjan 

veg. 

 

Mál nr. 12; Valhallarplan og Þingplan: Þingvellir: Þjónustubyggingar: 

Deiliskipulag – 1702008. 

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi sem nær til tveggja svæða innan þjóðgarðsins á 

Þingvöllum, Valhallarplan og Þingplan. Á báðum svæðum er afmörkuð lóð þar 

sem afmörkuð er bílastæði auk byggingarreits fyrir allt að 150 fm 

salernisbyggingu. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi 2. mars 2017 

að unnið yrði að deiliskipulagi í samræmi við fyrirliggjandi tillögur. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillagan verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 en ítrekar fyrri ábendingu um 

mikilvægi þess að unnið sé heildstætt skipulag fyrir þjóðgarðinn. Einnig þarf að 

tryggja að framkvæmdirnar séu í samræmi við ákvæði ábúðarsamnings 

Brúsastaða. 

 

Mál nr. 13; Efri-Reykir167080: Hótelbygging og baðlón: Fyrirspurn – 1610007. 

Lögð fram matslýsing deiliskipulags fyrir hótel og baðlón í landi Efri-Reykja við 

Brúará. Þar sem svæðið er á náttúruminjaskrá fellur framkvæmdin undir lið 12.05 

í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum og þar með fellur deiliskipulagið 

undir ákvæði laga um umhverfismat áætlana. Þá eru einnig lagðar fram umsagnir 

Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlitsins við deiliskipulagstillöguna. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að senda 

Skipulagsstofnun ofangreinda matslýsingu til umsagnar Skipulagsstofnunar. 

 

Mál nr. 14; Varmagerði 167143: Laugarás: Breytt notkun lóðar: 

Deiliskipulagsbreyting – 1703046. 

Lögð fram umsókn lóðarhafa Varmagerðis lnr. 167143 í Laugarási um breytingu á 

landnotkun þannig að þar verði heimilt að stunda starfsemi tengda verslun- og 

þjónustu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vísar afgreiðslu málsins til vinnuhóps um 

endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar. 
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Mál nr. 24; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-50 – 1703002F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 15. mars 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

 

2.4. Minnisblað vegna fundar vinnuhóps um endurskoðun deiliskipulags Reykholts, 

dags. 29. mars 2017. 

Samþykkt samhljóða. 

 

2.5. Fundur um fjallskilamál á Hrunamanna- og Biskupstungnaafrétti 16. mars 2017. 

Fundargerð samþykkt samhljóða og því beint til Héraðsnefndar Árnesinga að 

Fjallskilasamþykkt Árnessýslu austan vatna verði endurskoðuð og ábendingar sem 

fram koma í fundargerð teknar til úrvinnslu. 

 

3. Fundargerðir til kynningar: 

3.1. Fundur starfshóps vegna viðræna um kosti og galla sameiningar sveitarfélaga í 

Árnessýslu, dags. 7. febrúar 2017, ásamt afriti af samningi við KPMG og bréfi 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 13. mars 2017. 

3.2. Aukaaðalfundur þjónustusvæðis vegna málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, dags. 

21. mars 2017. 

3.3. 29. fundur stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga. 

3.4. 848. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

4. Ársreikningur Bláskógabyggðar 2016 (fyrri umræða). 

Auðunn Guðjónsson, endurskoðandi hjá KPMG, mætti á fundinn undir þessum 

dagskrárlið. 

Auðunn Guðjónsson og sveitarstjóri kynntu fyrirliggjandi ársreikning Bláskógabyggðar 

2016 ásamt endurskoðunarskýrslu 2016.  Umræða varð um niðurstöðu rekstrar 

Bláskógabyggðar á síðast liðnu ári og svöruðu Auðunn og sveitarstjóri framkomnum 

spurningum. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa ársreikningi til síðari 

umræðu í sveitarstjórn á næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar.  Einnig er ársreikningi 

Bláskógaveitu vísað til stórnar Bláskógaveitu og óskað eftir afstöðu hennar fyrir síðari 

umræðu sveitarstjórnar. 

 

5. Bergholt, Kistuholti 3, Reykholti; aðstöðusköpun fyrir eldri borgara. 

Sveitarstjórn ræddi möguleika á aðstöðusköpun fyrir eldri borgara í Bergholti.  Unnið 

hefur verið að hugmyndum um aukna aðstöðusköpun á neðri hæð hússins í kjölfar 

gjafagjörnings Haraldar Kristjánssonar, Einiholti. 

 

6. Ákvörðun um íbúafund. 

Oddviti lagði til að haldinn verði íbúafundur þann 4. maí 2017. 

 

7. Umræða um samgöngumál í Bláskógabyggð.  

Umræða varð um samgöngumál í Bláskógabyggð og ástand vegakerfisins innan 

Bláskógabyggðar.  Ljóst er að ástand vegakerfisins er ekki viðunandi.  Í ljósi hins 

sívaxandi ferðamannastraums þá er vegakerfið engan veginn í stakk búið til að taka við 

þessari miklu umferð.  Stutt er síðan að stór fólksflutningabifreið fór útaf vegi í 

þjóðgarðinum á Þingvöllum þar sem vegkantur gaf sig.  Einnig er bundið slitlag að 

brotna upp mjög víða, sem skapar mikla hættu.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar beinir því til Vegagerðarinnar og ríkisvaldsins að við 

óbreytt ástand verði ekki unað.  Veita þarf mun meira fjármagni til uppbyggingar og 

viðhalds vega á þessum þungu ferðamannaleiðum innan Bláskógabyggðar.  Ábyrgð á 
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öryggi íbúa og gesta er í húfi og ríkisvaldið getur ekki látið undir höfuð leggjast að 

sinna lögbundnu og nauðsynlegu hlutverki sínu.  Haga þarf fjárveitingum til 

vegaframkvæmda á skynsamlegan og ábyrgan hátt sem byggð er á þjóðhagslegum 

forsendum og umferðarþunga, en að áliti sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er mikil 

vöntun á að svo sé.  Sveitarstjórn krefst þess að vinnu við gerð samgönguáætlunar sé 

byggð á fyrrgreindum forsendum og í takt við fjárlög og fjármálaáætlun ríkisins.  Það 

ætti ekki að vera erfiðleikum bundið að láta áætlanir ganga í takt þar sem Alþingi 

Íslendinga vinnur og samþykkir þessar áætlanir.  Misræmi milli áætlana ríkisins er ekki 

í neinum tilfellum réttlætanleg og í raun lítilsvirðing við almenna borgara. Rétt er að 

benda á í þessu sambandi, samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni, fóru um 

Mosfellsheiði 684.994 ökutæki á árinu 2016 og á sama tímabili fóru um 

Holtavörðuheiði 506.635 ökutæki. Þá fóru um Gullfoss 677.818 ökutæki og 

Biskupstungnabraut um hringveg 1.262.360 ökutæki.  Það er ljóst að um vegakerfi 

innan Bláskógabyggðar fara mun fleiri ökutæki en á hringvegi 1 víðsvegar um landið.  

Það er því miður nauðsynlegt, ef ekki verður gerð bragabót á þessu vegakerfi, að lækka 

verður verulega hámarkshraða innan marka Bláskógabyggðar. 

 

8. Skipulagsmál: 

8.1. Lýsing Aðalskipulags 2017 – 2029 fyrir Skeiða- og Gnúpverjahrepp. 

Lögð fram lýsing Aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017 – 2029. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur skipulagsfulltrúa að yfirfara fyrirliggjandi 

lýsingu og veitir honum jafnframt fullt umboð til að svara fyrir hönd 

Bláskógabyggðar. 

 

8.2. Tillaga að breytingu aðalskipulags Reykjavíkur 2010 – 2030; Elliðaárdalur. Nýr 

hjólastígur. 

Lögð fram tillaga að breytingu Aðalskipulags Reykjavíkur 2010 – 2030, sem lítur 

að skipulagi á nýjum hjólastíg milli Sprengisands og stíflu í Elliðarárdal.  Um er 

að ræða nýja hjólastíg í legu reiðstígs sem verður aflagður. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur skipulagsfulltrúa að yfirfara fyrirliggjandi 

tillögu og veitir honum jafnframt fullt umboð til að svara fyrir hönd 

Bláskógabyggðar.  

 

8.3. Erindi frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 10. mars 2017; 

Borgarlína, breytingar á aðalskipulagi: Garðabæjar 2004 – 2016, Hafnafjarðar 

2013-2025, Kópavogsbæjar 2012-2024, Mosfellsbæjar 2011-2030, 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 og Seltjarnarnesbæjar 2015-2033. 

Lögð fram verkefnislýsing vegna breytingar á gildandi svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins, sem fjallar um að staðsetja samgönguása fyrir Borgarlínu 

og setja viðmið um uppbyggingu innan þeirra. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur skipulagsfulltrúa að yfirfara fyrirliggjandi 

verkefnislýsingu og veitir honum jafnframt fullt umboð til að svara fyrir hönd 

Bláskógabyggðar. 

 

9. Innsend bréf og erindi: 

9.1. Bréf Haukadalssóknar, móttekið 2. apríl 2017; styrkbeiðni vegna húsaleigu 

Aratungu, vegna þorrablóts Haukadalssóknar í janúar 2017. 

Lagt fram bréf Haukadalssóknar þar sem óskað er eftir styrk á móti húsaleigu 

Aratungu vegna þorrablóts sem haldið var í janúar s.l. að upphæð kr. 325.259. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk, 

enda gert ráð fyrir því í gildandi fjárhagsáætlun. 
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9.2. Bréf Íþróttasambands Lögreglumanna, dags. 3. apríl 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Íþróttasambands Lögreglumanna þar sem óskað er eftir styrk í 

formi kaupa á auglýsingu í blaðinu Ferðafélaginn.  Erindinu hafnað. 

 

9.3. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 29. mars 2017; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar Eyvindartungu ehf. um rekstrarleyfis vegna rekstur gististaðar í flokki 

II. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar Eyvindartungu ehf.  kt. 440102-5060 um 

rekstrarleyfi vegna reksturs gististaðar í flokki II. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar óskar eftir afstöðu skipulags- og byggingarfulltrúa 

til umsóknarinnar og frestar afgreiðslu erindisins þar til umbeðin afstaða liggur 

fyrir.  

 

9.4. Bréf Kristínar Hreinsdóttur, dags. 4. apríl 2017; uppsögn á starfi sem skólastjóri. 

Lagt fram bréf Kristínar Hreinsdóttur, skólastjóra Bláskógaskóla, þar sem hún 

segir upp starfi sínu sem skólastjóri Bláskógaskóla í Reykholti. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar þykir miður að Kristín hafi sagt upp starfi sínu, en 

þakkar henni fyrir góða og faglega vinnu í störfum sínum og óskar henni 

velfarnaðar í nýjum verkefnum sem hún mun taka að sér þegar starfstíma hennar 

við skólann lýkur nú í sumar. 

 

9.5. Fundarboð; Aðalfundur Veiðfélagsins Faxa dags. 12. apríl 2017, kl. 20:30. 

Lagt fram fundarboð vegna aðalfundar Veiðifélagsins Faxa sem haldinn verður 

12. apríl 2017. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að Óttar 

Bragi Þráinsson verði fulltrúi sveitarstjórnar á fundinum og Guðrún S. 

Magnúsdóttir til vara. 

 

9.6. Bréf fjallskilanefndar Biskupstungna, dags. 5. apríl 2017; nýtt hesthús í 

Fremstaveri. 

Lagt fram bréf fjallskilanefndar Biskupstungna þar sem óskað er eftir þátttöku 

Bláskógabyggðar í byggingu nýs hesthúss við sæluhúsið í Fremstaveri.  Gamla 

hesthúsið á staðnum er ónýtt og auk þess of lítið fyrir hross fjallmanna í seinni 

leitum, eins og smalamennskur eru skipulagðar í dag. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og óskar eftir frekari 

upplýsingum um fyrirhugaða byggingu og kostnað við verkefnið.  Sveitarfélagið 

Bláskógabyggð er reiðubúið að sækja um byggingarleyfi fyrir húsinu og önnur 

þau leyfi sem til þarf svo þessi nauðsynlega aðstaða geti risið í Fremstaveri. 

 

10. Mál til kynningar: 
7.1. Tölvuskeyti skipulagsstofnunar, dags. 30. mars 2017; Aðalskipulag 

Bláskógabyggðar. 

7.2. Áfangaskýrsla um stöðu úrgangsmála á Suðurlandi 2016, dags. mars 2016. 

 

11. Málefni íþróttaaðstöðu á Laugarvatni.   
Umræða varð um málefni íþróttaaðstöðunnar á Laugarvatni.  Oddviti og sveitarstjóri 

hafa átt fund með mennta- og menningarmálaráðherra um málið ásamt skólameistara 

ML og formanni skólanefndar ML.  Unnið verður að lausn málsins þannig að rekstur og 

nýting mannvirkjanna muni verða áfram, enda afar mikilvægt hagsmunamál fyrir 

samfélagið og skólastofnanir á Laugarvatni.  
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12. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

 

Fundi slitið kl. 19:45. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________   

Sigurrós H. Jóhannsdóttir   

 

 

 


