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184. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 3. júlí 2017  kl. 09:30. 
 

Mætt: Valgerðar Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson og Óttar Bragi 

Þráinsson.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. Mál nr. 1704059 í fundargerð 133. fundar skipulagsnefndar. 

Lögð fram fyrirspurn Eflu verkfræðistofu dags. 25. apríl 2017 f.h. eigenda 

Sunnuflatar lnr. 176952, um hvort að heimilt verði stækka byggingarreit B1 til 

vesturs vegna fyrirhugaðrar stækkunar núverandi íbúðarhúss. Er fyrirhuguð 

stækkun hússins í samræmi við gildandi byggingarskilmála, þ.e. heimilt er að 

stækka húsið í allt að 300 fm. 

Að mati byggðaráðs Bláskógabyggðar er um óverulega breytingu á deiliskipulagi 

að ræða og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga. Ekki er talin þörf á 

grenndarkynningu. 

 

1.2. 135. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 1; Árgil: Haukadalur: Stækkun Húss – 1506030. 

Lagt fram minnisblað Óskars Sigurðssonar, Lex lögmannsstofu dags. 29. maí 2017 

varðandi byggingarheimildir á lóðinni Árgil. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir ekki umsókn um byggingarleyfi fyrir 

gistihúsi á lóðinni þar sem það er í ósamræmi við gildandi aðalskipulag svæðisins. 

 

Mál nr. 2; Efsti-Dalur lóð lnr. 167773: Staðfesting á stærð lóðar – 1706001. 

Lögð fram umsókn Óskars Sigurðssonar skiptastjóra dánarbús Sigurðar 

Sigurðssonar dags. 26. maí 2017 um staðfestingu á hnitsettri afmörkun og stærð 

lóðarinnar Efstidalur lóð lnr. 167773 í samræmi við meðfylgjandi lóðarblað. 

Samkvæmt lóðarblaðinu er lóðin 17.477 fm. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi lóðarblað. 

 

Mál nr. 3; Litla-Fljót 1 167148: Borgarás: 6 lögbýlislóðir: Deiliskipulag – 1610030. 

Lögð fram að lokinni kynningu skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga tillaga að 

deiliskipulagi 6 lögbýlislóða úr landi Litla-Fljóts. Tillagan var kynnt með 

auglýsingu sem birtist 24.maí sl. Engar athugasemdir hafa borist fyrir utan nýja 

umsögn Vegagerðarinnar dags. 2. júní 2017. Þar kemur fram að ekki sé gerð 

athugasemd við nýja vegtengingu með fyrirvara um að núverandi vegtenging við 

Litla-Fljót verði lokað auk þess sem tekið er fram að Vegagerðin muni ekki taka 

þátt í kostnaði þar sem lóðirnar hljóti að teljast hluti af þéttbýli Reykholts. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. 

gr. skipulagslaga. Varðandi umsögn Vegagerðarinnar að þá bendir byggðaráð á að 

lóðirnar eru utan við þéttbýlið Reykholt og að það sé ekki Vegagerðarinnar að 

ákveða hvaða svæði teljist innan þéttbýlisins. 

 

Mál nr. 4; BHM svæðið: Endurnýjun á hitaveitulögn: Framkvæmdaleyfi – 

1705060. 

Lögð fram umsókn Veitna ohf. dags. 26. maí 2017 um framkvæmdaleyfi fyrir 

endurnýjun á hitaveitulögn frá Laugarvatnsvegi að dælustöð við svæði BHM í 

Brekkuskógi. Meðfylgjandi eru uppdrættir sem sýna staðsetningu lagna auk þess 
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sem með fylgir listi yfir lóðarhafa sem verða fyrir mestu raski og búið er að hafa 

samband við. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að gefið verði út 

framkvæmdaleyfi fyrir endurnýjun hitaveitulagnar. Skila þarf inn gögnum af legu 

lagna inn til embættis skipulags- og byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 5; Hrauntún 3 lnr. 225014: Stærð bygginga á lóð: Fyrirspurn – 1705058. 

Lögð fram fyrirspurn eigenda lóðarinnar Hrauntúns 3 lnr. 225014 um hvort að 

heimilt verði að reisa 140 fm hús á lóðinni á tveimur hæðum í samræmi við 

meðfylgjandi teikningar. Í gildandi skipulagi koma ekki fram skilmálar um stærð 

húsa. 

Þar sem stærð hússins er í samræmi við almenna byggingarskilmála sem miðað 

hefur verið við í sveitarfélaginu, þ.e. nýtingarhlutfall 0,03 gerir byggðaráð 

Bláskógabyggðar ekki athugasemd við að veitt verði byggingarleyfi í samræmi við 

fyrirspurn. 

 

Mál nr. 6; Rjúpnavegur 10 lnr. 167282: Stækkun húss út fyrir byggingarreit: 

Fyrirspurn – 1705054. 

Lögð fram fyrirspurn eigenda lóðarinnar Rjúpnavegur 10 í Úthlíð um hvort að 

heimilt sé að horn viðbyggingar fari 1,5 m út fyrir byggingarreit í samræmi við 

meðfylgjandi teikningu. 

Í skipulagsreglugerð kemur fram að í frístundabyggðum skuli ekki byggja nær 

lóðarmörkun en 10 m og er þess vegna mælir byggðaráð Bláskógabyggar ekki með 

að gefið verði út byggingarleyfi í samræmi við fyrirliggjandi gögn. 

 

Mál nr. 8; Holtslóð: Frístundabyggð: Neðri-Dalur: Deiliskipulagsbreyting – 

1706003. 

Lögð fram umsókn Einars B. Jónssonar dags. 1. júní 2017, f.h. N8 ehf. og Neðri-

dals ehf., um breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar. Í breytingunni felst að 

lóðum fjölgar úr 33 í 40 auk þess heiti og afmörkun nokkurra núverandi lóða 

breytist. Þá er einnig gert ráð fyrir að stærð aukahúsi verði 40 fm í stað 25 fm. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að breytingin verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga með fyrirvara um að hámarks byggingarmagn 

lóða miðist við nýtingarhlutfallið 0,03 eins og almennt er miðað við í 

sveitarfélaginu. 

 

Mál nr. 20; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-55 – 1705005F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 22. maí 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 136. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 8; Efri-Reykir 167080: Hótelbygging og baðlón: Fyrirspurn – 1610007. 

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi fyrir hótel og baðlón í landi Efri-Reykja við 

Brúará ásamt umhverfisskýrslu. Fyrir liggja umsagnir Umhverfisstofnunar, 

Heilbrigðiseftirlits Suðurlands um tillöguna ásamt umsögn Skipulagsstofnunar um 

matslýsingu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að deiliskipulagið verði 

auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt meðfylgjandi 

umhverfisskýrslu. 
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Mál nr. 9; Hlöðuvellir lnr 168224: Nýr byggingarreitur: Deiliskipulagsbreyting – 

1701069. 

Lögð fram að nýju tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Hlöðuvelli. Tillagan var 

samþykkt skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga á fundi sveitarstjórnar 2. mars sl. með 

fyrirvara um umsagnir Forsætisráðuneytisins, Umhverfisstofnunar og 

Minjastofnunar. Fyrir liggja umsagnir Forsætisráðuneytisins og 

Umhverfisstofnunar en umsögn Minjastofnunar hefur ekki borist enn. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir breytinguna að nýju skv. 2. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga óbreytta þrátt fyrir ábendingar Umhverfisstofnunar um mögulega 

færslu á hesthúsi. Ekki er talin þörf á að bíða eftir umsögn Minjastofnunar þar sem 

næstum þrír mánuðir eru liðnir síðan óskað var umsagnar um breytinguna. 

 

Mál nr. 10; Veiðilundur og Stekkjarlundur: Frístundabyggð í landi Miðfells: 

Deiliskipulag: Kæra til ÚUA – 1706060. 

Lögð fram kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 12. júní 

2017 vegna ákvörðunar um að samþykkja deiliskipulag fyrir Stekkjarlund úr landi 

Miðfells. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar sem felur 

skipulagsfulltrúa að senda upplýsingar um málsmeðferð deiliskipulagsins til 

úrskurðarnefndar. 

 

Mál nr. 11; Haukadalur 4 lnr. 167101: Stækkun svæðis – 3 íbúðalóðir ásamt 

vegtengingu: Deiliskipulagsbreyting – 1703018. 

Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að breytingu á deiliskipulagi Hótels 

Greysis 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. Tillagan var auglýst 4. maí sl. með 

athugasemdafresti til 16. júní 2017. Ein athugasemd barst auk þess sem fyrir liggur 

umsögn Minjastofnunar. Þá liggja fyrir viðbrögð skipulagsráðgjafa f.h. 

umsækjenda í tölvupósti dags. 20. júní 2017 ásamt fylgiskjölum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir breytinguna óbreytta og felur 

skipulagsfulltrúa að senda hana til afgreiðslu Skipulagsstofnunar í samræmi við 1. 

mgr. 42. gr. skipulagslaga. Að mati byggðaráðs er tillagan í samræmi við gildandi 

aðalskipulag auk þess sem ekki liggja fyrir nein gögn sem sýna fram á að 

eignarhald landsins sé rangt skráð í þjóðskrá eins og haldið er fram í athugasemd. 

 

Mál nr. 12; Hrísholt lnr. 167079: Spennistöð: Stofnun lóðar – 1706056. 

Lögð fram umsókn Ormars Þorgrímssonar dags.10. maí 2017 um stofnun 56 fm 

lóðar fyrir spennistöð úr landi Hrísholts lnr. 167079. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar og að 

byggð verði spennistöð á henni. Ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. 

gr. jarðalaga. 

 

Mál nr. 13; Múli lnr. 167152: Spennistöð: Stofnun lóðar – 1706055. 

Lögð fram umsókn Múlaskógar ehf. dags. 16. júní 2017 um stofnun 56 fm lóðar 

undir spennistöð úr landi Múla lnr. 167152. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar og að 

byggð verði spennistöð á henni. Ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. 

gr. jarðalaga. 
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Mál nr. 14; Austurey I lnr. 167622: Breytt staðsetning smáhýsa: 

Deiliskipulagsbreyting – 1706052. 

Lögð fram umsókn Kjartans Lárussonar dags 16. júní 2017 um breytingu á 

deiliskipulagi Austureyjar I og III sem felst í minniháttar tilfærslu á byggingarreit 

fyrir smáhýsi. Meðfylgjandi eru drög að uppdrætti sem sýnir nýja tillögu að 

staðsetningu og nýrri aðkomu. Skilmálar um fjölda og stærð húsa breytast ekki. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við breytinguna og er hún að 

mati byggðaráðs óveruleg. Byggðaráð samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og er ekki talin þörf á grenndarkynningu þar sem 

enginn hagsmunaaðili er nærri skipulagssvæðinu en umsækjandi sjálfur. 

 

Mál nr. 16; Vatnsleysa land B lnr. 188581: Kriki: Breyting á heiti lóðar – 1706047. 

Lögð fram umsókn Hjartar Bergstað dags. 13. júlí 2017 um breytingu á heiti 

lóðarinnar Vatnsleysa land B. Óskað er eftir að lóðin fái heitið Kriki. 

Að mati byggðaráðs Bláskógabyggðar er ekki æskilegt að stök frístundahús fái 

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

lóðir. Ekki er því mælt með að lóðin fái heitið Kriki nema þá að aðliggjandi lóðir 

fái sama nafn ásamt lóðanúmeri. 

 

Mál nr. 17; Kjaransstaðir II lnr. 200839: Skipholt 3, 5 og 7: Sameining lóða – 

1706043. 

Lögð fram umsókn Hafsteins Pálssonar dags. 6. júní 2017 um að lóðirnar Skipholt 

3, 5 og 7 verði sameinaðar landinu Kjaransstöðum II á ný. 

Byggðaráðs Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að lóðirnar verði felldar 

inn í upprunaland þeirra. 

 

Mál nr. 31; Leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við afmörkun lóða orku- og 

veitufyrirtækja innan þjóðlendna – 1706042. 

Lögð fram til kynningar drög að leiðarvísi fyrir sveitarfélög við afmörkun lóða 

fyrir orku- og veitufyrirtæki. Hefur leiðarvísirinn verið unnin af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga í samvinnu við forsætisráðuneytið auk þess sem fulltrúar frá 

Samtökum orkusveitarfélaga, Þjóðskrá og Skipulagsstofnun hafa komið að 

vinnunni. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi drög að 

leiðarvísi og mælir með að farið verði í að útbúa lóðablöð fyrir virkjanir innan 

svæðisins í samræmi við þau. 

 

Mál nr. 32; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-56 – 1706001F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa dags. 7. júní 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

1.4. Fundur NOS, dags. 15. júní 2017. 

Lögð fram fundargerð NOS frá 15. júní 2017.  Einnig lagðar fram tillögur að 

breytingu á húsnæði ásamt kostnaðaráætlun.  Byggðaráð Bláskógabyggðar 

samþykkir tillögurnar fyrir sitt leyti. 

 

1.5. 79. fundur veitustjórnar Bláskógaveitu. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 24. fundur Almannavarna Árnessýslu. 

2.2. 22. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings. 

2.3. 10. fundur Héraðsnefndar Árnesinga bs. 
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2.4. 15. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.5. 520. fundur stjórnar SASS. 

2.6. 521. fundur stjórnar SASS. 

 

3. Þingmál til umsagnar; tillaga til þingsályktunar um mótun eigendastefnu ríkisins 

fyrir bújarðir (414. þingmál). 

Lögð fram þingsályktunartillaga, þingmál 414, sem nefndarsvið Alþingis gaf kost á að 

veita umsögn um.  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við umrædda 

tillögu til þingsályktunar. 

 

4. Skipulagsmál: 

4.1. Bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 30. maí 2017; Borgarlína, 

breytingar á svæðisskipulagi (Vinnslutillaga). 

Lagt fram bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem lögð er fram 

til forkynningar vinnslutillaga vegna breytinga á svæðisskipulaginu 

„Höfuðborgarsvæðið 2040“.  Í tillögunni felst að festa legu samgönguása fyrir 

Borgarlínu og að skilgreina viðmið um uppbyggingu á áhrifasvæðum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagða 

vinnslutillögu. 

 

4.2. Bréf Stakrar gulrótar ehf, dags 7. júní 2017; deiliskipulag á Torfastaðaheiði. 

Lagt fram bréf Stakrar gulrótar ehf þar sem óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi 

á Torfastaðaheiði og jafnframt endurskoðun fyrri ákvörðunar vegna 

starfsleyfisumsóknar.  Einnig lagður fram undirskriftarlisti með samþykki allra 

aðila sem eiga hús og óbyggðar lóðir á skipulagssvæðinu. 

Erindið ásamt undirskriftarlista hefur verið sent til skipulagsfulltrúa til úrvinnslu.  

Afgreiðslu erindisins frestað þar til að niðurstaða liggur fyrir frá hendi 

skipulagsembættisins og Skipulagsstofnunar. 

 

5. Bréf mennta- og menningarmálaráðuneytis, dags. 21. júní 2017; niðurstöður ytra 

mats á Bláskógaskóla í Reykholti. 

Lagt fram bréf mennta- og menningarmálaráðuneytis þar sem kynntar eru niðurstöður 

ytra mats á Bláskógaskóla í Reykholti.  Jafnframt er óskað eftir því að skólastjóri sendi 

ráðuneytinu tímasetta áætlun um hvernig brugðist verður við þeim tillögum og 

ábendingum sem fram koma í skýrslunni fyrir 15. nóvember 2017. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að senda skólastjóra Bláskógaskóla í 

Reykholti afrit af bréfi og skýrslu um ytra mat og óska eftir að umrædd áætlun verði 

unnin og skilað til ráðuneytis fyrir uppgefinn tímafrest.  Einnig er óskað eftir að 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar verði send til samþykktar umrædd áætlun áður en henni 

verður skilað til ráðuneytis. 

 

6. Sameiginleg lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélög í umdæmi lögreglunnar á 

Suðurlandi (fyrri umræða). 

Lögð fram til fyrri umræðu sameiginleg lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélög í umdæmi 

lögreglunnar á Suðurlandi. 

Umræða varð um framlagða lögreglusamþykkt.  Samþykktinni vísað til síðari umræðu og 

loka afgreiðslu á næsta fundi byggðaráðs. 
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7. Bergholt, Kistuholti 3, Reykholti; aðstöðusköpun fyrir eldri borgara. 

Helgi Kjartansson, oddviti, gerði grein fyrir stöðu mála varðandi aðstöðusköpun fyrir 

eldri borgara í húsnæðinu Kistuholti 3, Reykholti. 

Oddviti hefur rætt við leigendur í húsinu sem hafa haft afnot af bílskúrum, og þeim gert 

grein fyrir að leigusamningum verði sagt upp vegna breytinga á húsnæðinu til að auka 

aðstöðu fyrir eldri borgara.  Einnig þarf að kaupa einn hlutann og er sveitarstjóra falið að 

semja við eiganda um kaup á þeirri eign.  

  

8. Innsend bréf og erindi: 

8.1. Tölvuskeyti Héraðsskjalasafns Árnesinga dags. 2. júní 2017; Sögusýningar. 

Lagt fram tölvuskeyti Héraðsskjalasafns Árnesinga þar sem sveitarfélögum er 

boðið að fá sýninguna „Á því herrans ári“ til uppsetningar, t.d. í tengslum við 

sumarhátíðir. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa þessu erindi til 

menningarmálanefndar Bláskógabyggðar. 

 

8.2. Tölvuskeyti Foreldrafélags Bláskógaskóla, Laugarvatni; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Foreldrafélags Bláskógaskóla, Laugarvatni, þar sem óskað er 

eftir fjárstyrk vegna brúðuleiksýningar sem var sýnd í grunnskólanum á 

Laugarvatni þann 9. maí 2017.  Kostnaður vegna uppsetningar og sýningar var kr. 

80.000.  Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita styrk að 

upphæð kr. 50.000, enda samræmist það gildandi fjárhagsáætlun ársins. 

 

8.3. Bréf skólastjórnenda í sveitarfélögunum Bláskógabyggð, Flóahreppi, 

Hrunamannahreppi, Grímsnes- og Grafningshreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 

dags. 6. júní 2017; starfsstöð náms- og starfsráðgjafa skólaárið 2017-2018. 

Lagt fram bréf skólastjóranna þar sem ítrekuð er hvatning um að starfsstöð náms- 

og starfsráðgjafa verði flutt í húsnæði Skólaþjónustu Árnesþings. 

NOS hefur tekið þetta erindi fyrir á fundi sínum 15. júní s.l. þar sem þessari beiðni 

er hafnað. 

 

8.4. Hugmyndir um fund með starfsmönnum Bláskógabyggðar í tengslum við 

heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð. 

Lögð fram tillaga að fundi og vinnustofu með öllum starfsmönnum 

Bláskógabyggðar sem unnin hefur verið af ráðgjafa Hagvangs.  Um er að ræða 

fund og vinnustofur í anda World Café og munu vera í anda heilsueflandi 

samfélags í Bláskógabyggð. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur vel í þessar hugmyndir og felur sveitarstjóra að 

vinna málið áfram í samráði við stjórnendur stofnana sveitarfélagsins, kanna 

kostnað, heppilega tímasetningu m.m. 

 

8.5. Bréf Sjálfsbjargar, dags. 13. júní 2017; orlofshús Sjálfsbjargar, Kistuholti 19, 

Reykholti. 

Lagt fram bréf Sjálfsbjargar þar sem kynnt er að húseign þeirra að Kistuholti 19, 

Reykholti, verði rekið sem orlofshúsnæði félagasamtaka. Þá er óskað er eftir 

upplýsingum frá Bláskógabyggð hvort slíkum rekstri fylgi einhver sérstök leyfi 

sem þurfi að sækja um eða einhverjar frekari úttektir þurfi að eiga sér stað á vegum 

sveitarfélagsins. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að óska eftir umsögn skipulags- 

og byggingarfulltrúa.  Afgreiðslu frestað þar til að umsögn embættis skipulags- og 

byggingarfulltrúa liggur fyrir. 
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8.6. Tölvuskeyti Vegagerðarinnar, dags. 12. júní 2017; Tillögur að hraðamerkingum á 

Grafningsvegi. 

Lagt fram tölvuskeyti Vegagerðarinnar þar sem settar eru fram tillögur að 

hraðamerkingum á Grafningsvegi. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við þessa framkvæmd. 

 

8.7. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 27. júní 2017; sveitarfélög 

sýni vináttu í verki, - styrkbeiðni vegna hamfaranna á Grænlandi. 

Lagt fram tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem sveitarfélög eru 

hvött til að veita fjárstyrk í söfnunina „Vinátta í verki“ til styrktar þeirra sem verst 

urðu úti í hamförunum á Grænlandi. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita styrk að upphæð kr. 

50.000. 

 

8.8. Tölvuskeyti Bændablaðsins, dags. 22. júní 2017; styrkbeiðni í formi birtingar 

merkis sveitarfélagsins. 

Lagt fram tölvuskeyti Bændablaðsins þar sem óskað er eftir styrk í formi birtingar 

merkis sveitarfélagsins í blaðinu.  Erindinu hafnað. 

 

8.9. Tölvuskeyti Jafningafræðslu Árborgar, dags. 23. júní 2017; tilboð um fræðslu fyrir 

ungmennahópa í 8. – 10. bekk í sveitarfélaginu. 

Lagt fram tölvuskeyti Jafningjafræðslu Árborgar þar sem boðin er fræðsla fyrir 

ungmennahópa í 8. – 10. bekk. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa þessu erindi til 

skólastjóra Bláskógaskóla í Reykholti og á Laugarvatni. 

 

9. Efni til kynningar: 

9.1. Ársskýrsla Ungmennafélags Biskupstungna 2016. 

9.2. Ársreikningur Háskólafélags Suðurlands 2016 ásamt skýrslu framkvæmdastjóra. 

9.3. Athugasemdir Héraðsskjalasafns Árnesinga við drög að reglugerð um rekstur 

héraðsskjalasafna. 

9.4. Skýrslur vegna vöktunar og rannsókna á Þingvallavatni síðast liðið ár. 

9.5. Ársreikningur Fræðslunets Suðurlands ses 2016 ásamt ársskýrslu. 

9.6. Afrit af bréf Fortis, dags. 12. júní 2017 til Úrskurðarnefndar umhverfis- og 

auðlindamála; kæra á ákvörðun Bláskógabyggðar um samþykki á deiliskipulagi 

fyrir Stekkjarlund, Miðfelli. 

9.7. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 16. júní 2017; ný 

persónuverndarlöggjöf. 

9.8. Skýrsla stjórnar á aðalfundi Landssambands sumarhúsaeigenda, dags. 27. mars 

2017, ásamt fundargerð. 

9.9. Ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Suðurlands 2016. 

9.10. Tölvuskeyti SASS, dags 9. júní 2017; kynning á ráðstefnu, Sjálfbært Suðurland, 

sem haldin verður 7. september 2017. 

9.11. Bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 14. júní 2017; útskrift 

úr gerðarbók vegna Kópavogsganga. 

9.12. Bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 16. júní 2017; útskrift 

úr gerðarbók vegna Stekkjarbakka. 

9.13. Bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 31. maí 2017; útskrift 

úr gerðarbók vegna Borgarlínu. 

 

10. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:00. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


