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183. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 26. maí 2017  kl. 09:30. 
 

Mætt: Valgerðar Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Kolbeinn Sveinbjörnsson sem varamaður 

Helga Kjartanssonar og Óttar Bragi Þráinsson.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, 

sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 57. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

1.2. Fundur NOS haldinn 15. maí 2017. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.3. Fundur vinnuhóps um deiliskipulag Reykholts, dags. 3. maí 2017. 

Fundaragerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 255. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

2.2. 19. fundur framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu 

2.3. 519. fundur stjórnar SASS. 

2.4. 179. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

 

3. Þingmál til umsagnar: 

3.1. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis dags. 16. maí 2017; frumvarp til laga um 

landgræðslu (þingmál 406). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um landgræðslu. 

Um er að ræða umtalsverðar breytingar frá núgildandi lögum sem og breytingar á 

öðrum lögum.  Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa málinu 

til sveitarstjórnar. 

 

3.2. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis dags. 16. maí 2017; frumvarp til laga um skóga 

og skógrækt (þingmál 407). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um skóga og skógrækt. 

Byggðráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að svo 

komnu máli. 

 

3.3. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis dags. 16. maí 2017; frumvarp til laga um 

skipulag haf- og strandsvæða (þingmál 408). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarasviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða. 

Byggðráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að svo 

komnu máli. 

 

3.4. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis dags. 5. maí 2017; frumvarp til laga um 

kosningar til sveitarstjórna (þingmál 190). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjórna. 
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Byggðráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að svo 

komnu máli. 

 

3.5. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis dags. 3. maí 2017; frumvarp til laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga (þingmál 439). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Byggðráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að svo 

komnu máli. 

 

3.6. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 3. maí 2017; frumvarp til laga um 

þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (þingmál 438). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með 

miklar stuðningsþarfir. 

Byggðráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að svo 

komnu máli. 

 

4. Drög að reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns. 

Lögð fram drög að reglugerð um rekstur héraðsskjalasafns ásamt bréfi Þjóðskjalasafns 

Íslands og tölvuskeyti Þorsteins Tryggva Mássonar, Héraðsskjalasafni Árnesinga.  

Sveitarfélög í Árnessýslu og Héraðsskjalasafn Árnesinga munu senda sameiginlega 

umsögn.  Málinu vísað til næsta fundar sveitarstjórnar. 

 

5. Norrænt verkefni um sjálfbæra bæi. 

Lögð fram fréttatilkynning frá Skipulagsstofnun þar sem kynnt er tækifæri fyrir íslensk 

bæjarfélög að taka þátt í verkefni um sjálfbæra bæi.  Umsóknarfrestur er til 29. maí 2017.  

Einnig lögð fram drög að umsókn. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að senda inn umsókn um þátttöku í 

verkefninu og felur sveitarstjóra og Elísabetu B. Lárusdóttur að skila inn umsókn fyrir 

hönd Bláskógabyggðar. 

 

6. Innsend bréf og erindi: 

6.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags 5. maí 2017; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar Útsýnar ehf. kt. 620607-2330 um rekstrarleyfi gististaðar í flokki II, 

frístundahús að Torfastaðaheiði 5. 

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

umsóknar um rekstrarleyfi vegna reksturs gististaðar í flokki II í frístundahúsi að 

Torfastaðaheiði 5.  Umsækjandi er Útsýn ehf, kt. 620607-2330. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar óskar eftir umsögn Umhverfis- og tæknisviðs 

Uppsveitanna og frestar afgreiðslu erindisins þar til umsögn liggur fyrir. 

 

6.2. Tölvuskeyti Vímulausrar æsku, dags. 8. maí 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Vímulausrar æsku þar sem óskað er eftir styrk í formi 

birtingar styrktarlínu eða merki sveitarfélagsins.  Erindinu er hafnað. 

 

6.3. Bréf Auðar B. Sigurjónsdóttur og Þórðar Sigurjónssonar dags. 5. maí 2017; 

Hreinsunarverkefni á fjöllum. 

Lagt fram bréf Auðar B. Sigurjónsdóttur og Þórðar Sigurjónssonar þar sem kynnt 

er hugmynd um hreinsun á rusli t.d. girðingardræsum og byggingarefni sem liggur 

á víðavangi.  Lögð er fram hugmynd um samkomulag við sveitarfélagið um 

hreinsun á afmörkuðu svæði umhverfis Hvítárvatn. 
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Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og óskar eftir upplýsingum um 

kostnað sveitarsjóðs vegna verkefnisins. 

 

6.4. Tölvuskeyti Birnu Þorkelsdóttur, dags. 15. maí 2017; Vefurinn „Finndu leið“. 

Lagt fram tölvuskeyti Birnu Þorkelsdóttur þar sem kynnt er verkefnið „Finndu 

leið!“, en það er vefur sem hægt er að skrá inn göngu- hlaupa- og hjólreiðaleiðir á 

öllu landinu. 

Byggðaráði Bláskógabyggðar líst vel á verkefnið og samþykkir að áfram senda 

þetta erindi á þá aðila sem hugsanlega gætu orðið verkefninu stuðningur. 

 

6.5. Tölvuskeyti Kaupum til góðs, dags. 11. maí 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvukeyti „Kaupum til góðs“ þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið 

kaupi ljósritunarpappír til styrktar Barnaspítalasjóðs Hringsins. 

Erindinu hafnað. 

 

6.6. Tölvuskeyti Landsnets, dags. 3. maí 2017; Matslýsing vegna kerfisáætlunar 2017-

2026. 

Lagt fram tölvuskeyti Landsnets þar sem kynnt er matslýsing vegna kerfisáætlunar 

2017-2026.  Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að óska eftir 

umsögn Umhverfis- og tæknissviðs Uppsveitanna. 

 

6.7. Tölvuskeyti SASS dags. 17. maí 2017; forgangsverkefni í samgöngumálum 2017 – 

2026. 

Lagt fram tölvuskeyti SASS þar sem kynnt er skipun nefndar sem ætlað er að 

marka stefnu fyrir Suðurland í samgögnumálum.  Nefndin kallar eftir upplýsingum 

frá sveitarfélögum innan SASS um helstu forgangsverkefni í samgögnumálum 

2017 – 2026. 

Oddvita, formanni byggðaráðs og sveitarstjóra falið að koma upplýsingum frá 

Bláskógabyggð til nefndarinnar í takt við þá umræðu sem átti sér stað á fundinum. 

 

7. Erindi til kynningar: 

7.1. Samtök orkusveitarfélaga, ársreikningur 2016. 

7.2. Eignarhaldsfélag Suðurlands hf., ársreikningur 2016. 

7.3. Björgunarsveit Biskupstungna, ársreikingur 2016 ásamt skýrslu formanns. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:30. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


