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185. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 28. 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. 137. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 4; Skólavegur 1: Umsókn um byggingarleyfi: Atvinnuhúsnæði – 
1707011. 
Lögð fram umsókn Stakrar gulrótar dags. 4. júlí 2017 um byggingarleyfi fyrir 
þvottahúsi á lóðinni Skólavegur 1 í Reykholti. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina með 
fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir eigenda aðliggjandi lóðar. 
 
Mál nr. 5; Brúarvirkjun í Tungufljóti: Undirbúningsframkvæmdir: 
Framkvæmdaleyfi – 1704063. 
Lögð fram til kynningar drög að samningi um eftirlit með 
framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum vegna Brúarvirkjunar. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar staðfestir ákvörðun skipulagsnefndar, sem felur 
skipulagsfulltrúa að semja um eftirlit með framkvæmdum við Brúarvirkjun. 
 
Mál nr. 6; Apavatn 1 lnr. 167620: Efra-Apavatn 1B, 1C, 1D og 1E: Stofnun lóða 
– 1508055. 
Lögð fram lagfærð lóðablöð sem sýna skiptingu jarðarinnar Apavatn 1 lnr. 
167620. Í því felst að stofnaðar eru 10 spildur úr jörðinni auk þess sem verið 
er að staðfesta afmörkun fimm áður stofnaðra lóða. Fram kemur á lóðablöðum 
lóða sem liggja að aðliggjandi jörðum að útmörk miðist við jarðamörk 
jarðarinnar eins og þeim er lýst í dómsorði landskiptagjarðar dags. 14. 
desember 1967. Þá hafa verið gerðar lagfæringar á gögnum til að koma til 
móts við athugasemdir Vegagerðarinnar. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við stofnun lóðanna og 
ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga.  
 
Mál nr. 7; Þingvallasveit: Ákvæði um deiliskipulag: Aðalskipulagsbreyting – 
1612009. 
Lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar fyrir 
Þingvallasveit sem auglýst var 24. maí sl. með athugasemdafresti til 6. júlí 
2017 (i dag). Markmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að fella út ákvæði um 
að ekki megi gefa út byggingarleyfi á svæðinu nema á grundvelli 
deiliskipulags. Fyrir liggja umsagnir Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 
Minjastofnunar og Umhverfisstofnunar frá því fyrr í ferlinu. Þá var einnig 
óskað eftir umsögn Þingvallanefndar (6. mars 2017) en hún hefur enn ekki 
borist. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir aðalskipulagsbreytinguna óbreytta og 
felur skipulagsfulltrúa að senda málið til staðfestingar Skipulagsstofnunar. 
Ekki er talin þörf á að bíða eftir umsögn Þingvallanefndar þar sem 4 mánuðir 
höfðu liðið frá því að tillagan var send til umsagnar og að skipulagsnefnd tók 
málið til afgreiðslu. 
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Mál nr. 8; Skipholt 4 lnr. 205377: Kjaransstaðir: Lögbýli: 
Aðalskipulagsbreyting – 1706077. 
Lögð fram umsókn eigenda Skipholts 4 úr landi Kjaransstaða dags. 15. júní 
2017 um að lóðinni verði breytt í lögbýlislóð. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar málinu til vinnuhóps um endurskoðun 
aðalskipulags Bláskógabyggðar til afgreiðslu. 
 
Mál nr. 9;  Syðri-Reykir 2 167163: Mógil: Breytt nýting lands: 
Aðalskipulagsbreyting – 1610013. 
Með bréfi dags. 16. mai 2017 var hagsmunaaðilum á bæjartorfu Syðri-Reykja 
kynntar hugmyndir eigenda landsins Syðri-Reykir 2 (lnr. 167163) um 
uppbyggingu baðaðstöðu, hótels, smáhýsa og þjónustubyggingar. 
Athugasemdir bárust frá tveimur aðilum í meðfylgjandi tölvupóstum dags. 21., 
23. og 29. maí 2017. Þá liggur fyrir tölvupóstur umsækjenda dags. 28. júní 
2017 þar sem m.a. kemur fram að hætt sé við uppbyggingu hótels að sinni en 
að vilji sé til að halda áfram með áætlanir um byggingu baðlóns, þjónustuhúss 
og smáhýsa. 
Í ljósi innkominna athugasemda telur byggðaráð Bláskógabyggðar að ekki sé 
æskilegt að byggja upp umfangsmikla ferðaþjónustu á svæðinu án samráðs og 
samkomulags við aðra hagsmunaaðila á bæjartorfunni. Byggðaráð 
Bláskógabyggðar hafnar umsókn um breytingu á skipulagi svæðisins. 
 
Mál nr. 10;  Kjóastaðir 1 167131: Kjóastaðir 1B: Stofnun lóðar – 1707001. 
Lögð fram umsókn Eflu hf. dags. 29. júní 2017, f.h. landeigenda, um stofnun 
2.535 fm lóðar úr landi Kjóastaða 1 lnr. 167131. Gert er ráð fyrir að byggt 
verði íbúðarhús á lóðinni. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að stofnun 
íbúðarhúsalóðar á þessum stað og ekki er gerð athugasemd við landsskipti 
skv. 13. gr. jarðalag. Er þetta með fyrirvara um umsögn Minjastofnunar. Leggja 
þarf umsókn um byggingarleyfi íbúðarhúss fyrir skipulagsnefnd til skoðunar 
áður en byggingarfulltrúi samþykkir byggingarleyfi. Ekki er talin þörf á 
grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga. 
 
Mál nr. 11;  Kolviðarholt frístundasvæði: Böðmóðsstaðir 1 167625: 
Deiliskipulag – 1707002. 
Lögð fram umsókn eigenda Böðmóðsstaða 1 lnr. 167625 dags. 28. júní 2017 
um deiliskipulag 42 frístundahúsalóða á 37 ha svæði sem kallast Kolviðarholt. 
Er svæðið afmarkað sem frístundabyggð i gildandi aðalskipulagi sem og 
endurskoðun aðalskipulags sem nú er í auglýsingu. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillagan verði 
auglýst með þeirri breytingu að götunöfnin Hólavegur, Holtabraut og 
Mýrarbraut eru ekki samþykkt þar sem þau eru þegar til í sama póstnúmeri. 
Þá þarf einnig að breyta skilmálum til samræmis við almenna skilmála 
frístundabyggða á svæðinu í samráði við skipulagsfulltrúa. Leita þarf 
umsagnar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, Umhverfisstofnunar og 
Minjastofnunar Íslands um tillöguna. 
 
Mál nr. 12;  Dynjandisvegur 38 lnr. 210873: Spóastaðir: Stefna húss: 
Fyrirspurn – 1707004. 
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Lögð fram fyrirspurn eigenda Dynjandisvegar 38 úr landi Spóastaða um hvort 
að leyfi fáist til að fyrirhugað hús fari lítilega út fyrir byggingarreit sbr. 
meðfylgjandi afstöðumynd. 
Með vísun í 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga telur byggðaráð Bláskógabyggðar að 
um svo óverulegt frávik frá skipulagi sé að ræða að hagsmunir nágranna 
skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp og innsýn. Er því 
ekki gerð athugasemd við að byggingarfulltrúi veiti leyfi fyrir húsinu. 
 

Mál nr. 22; Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 17-57 - 1706004F. 
Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 21. júní 2017 lagðar fram til kynningar. 
 

1.2. Dagskrárliður 9-a í fundargerð 10. fundar Héraðsnefndar Árnesinga; endurskoðun 

fjallskilasamþykktar fyrir Árnessýslu austan vatna, - skipun fulltrúa í nefnd um 

endurskoðun. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að skipa Eirík Jónsson, 

Gígjarhólskoti, sem fulltrúa Bláskógabyggðar í nefnd til að endurskoða 

fjallskilasamþykkt fyrir Árnessýslu austan vatna. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. Fundur samstarfsnefndar um vöktun Þingvallavatns, dags. 27. júní 2017. 

2.2. 851. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Reglugerðir til umsagnar: 

3.1. Drög að breytingu á reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga 

sveitarfélaga nr. 1212/2015. 

Lögð fram drög að breytingu á reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og 

ársreikninga sveitarfélaga.  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir 

við fyrirliggjandi drög að breytingu gildandi reglugerðar. 

 

3.2. Drög að breytingu á reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum 

sveitarfélaga nr. 502/2012. 

Lögð fram drög að breytingu á reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með 

fjármálum sveitarfélaga.  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir 

við fyrirliggjandi drög að breytingu gildandi reglugerðar. 

 

4. Sameiginleg lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélög í umdæmi lögreglunnar á 

Suðurlandi.  (síðari umræða) 

Tillaga að sameiginlegri lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélög í umdæmi lögreglunnar á 

Suðurlandi lögð fram til síðari umræðu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti fyrirliggjandi tillögu að 

sameiginlegri lögreglusamþykkt. 

 

5. Stækkun friðlands í Þjórsárverum. 

Lagt fram bréf umhverfis- og auðlindaráðuneytis, dags. 3. júlí 2017, þar sem kynnt eru 

tillögur að friðlýsingarskilmálum og mörk friðlandsins í Þjórsárverum.  Eru þetta sömu 

tillögur og mörk sem samþykktar höfðu verið á lokafundi samráðsnefndar viðkomandi 

sveitarfélaga og Umhverfsisstofnunar árið 2013.  Þar sem ný náttúruverndarlög hafa 

tekið gildi frá þeim tíma, þá hefur texta skilmálanna verið breytt.  Breytingar eru gerðar á 

tilvísunum og einnig hefur verið bætt við nýju ákvæði sem fjallar um gerð stjórnunar- og 

verndaráætlunar í samræmi við ákvæði nýju laganna. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar þessu erindi til næsta fundar sveitarstjórnar, sem 

haldinn verður í byrjun september. 
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6. Forvarnarstefna Bláskógabyggðar. 

Lögð fram tillaga að endurskoðaðri forvarnarstefnu Bláskógabyggðar, sem unnin hefur 

verið af æskulýðsnefnd Bláskógabyggðar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir framlagða tillögu að forvarnarstefnu 

Bláskógabyggðar. 

 

7. Hringtorgin í Reykholti, nafngjöf. 
Lagðar fram þær tillögur sem borist höfðu um nöfn á hringtorgin tvö í Reykholti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða, í samræmi við innsendar tillögur 

eftirfarandi nöfn á hringtorgin: 

Hringtorgið við Skólabraut: Bjarnatorg 

Hringtorgið við Bjarkarbraut: Bjarkartorg 

 

8. Innsend bréf og erindi: 

8.1. Bréf RARIK, dags. 23. maí 2017; 33 kV háspennustrengslögn, Reykholt – 

Brúarvirkjun. 

Lagt fram bréf RARIK þar sem óskað er eftir afstöðu lagnaleiðar, en erindið var 

tekið fyrir á 200. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar en afgreiðslu frestað og 

óskað eftir umsögn og afstöðu Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveitanna.  

Umhverfisstofnun og Minjastofnun Íslands hafa skilað inn svarbréfi vegna þessarar 

fyrirhuguðu lagnaleiðar. 

Í bréfi Minjastofnunar Íslands er óskað eftir því að fornleifafræðingur verði fenginn 

til að skoða lagnaleiðina og skrá fornleifar ef þær er þar að finna.  Gera þarf 

Minjastofnun grein fyrir niðurstöðum skráningarinnar og þeim mótvægisaðgerðum 

sem RARIK hyggst grípa til vegna fornleifa sem kunna að vera á línuleiðinni.  Að 

því loknu mun Minjastofnun veita umsögn um framkvæmdina. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar beinir þessum óskum til RARIK og frestar afgreiðslu 

málsins. 

 

8.2. Bréf Sjálfsbjargar, dags. 13. júní 2017; orlofshús í Kistuholti 19, Reykholti. 

Lagt fram bréf Sjálfsbjargar þar sem óskað er eftir upplýsingum frá sveitarfélaginu 

vegna starfsemi orlofshúsnæðis félagasamtakanna í Kistuholti 19, Reykholti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar er ekki leyfisveitandi vegna reksturs orlofshúsa.  Að 

fengnum upplýsingum frá Umhverfis- og tæknisviði Uppsveita, þá eru ekki farið 

fram á frekari úttektir á vegum sveitarfélagsins. 

 

8.3. Bréf Sýslumannsins á Selfossi, dags. 27. apríl 2017; umsókn um rekstrarleyfi 

gististaðar í flokki II að Felli. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar Gralla ehf kt. 620317-0470 um rekstrarleyfi 

fyrir gististað í flokki II að Felli. 

Fyrir liggur jákvæð afstaða byggingarfulltrúa, þannig að byggðaráð 

Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði veitt. 

 

8.4. Bréf forsætisráðuneytis, dags. 5. júlí 2017; nýting lands og landsréttinda innan 

þjóðlendna. 

Lagt fram bréf forsætisráðuneytis þar sem óskað er eftir upplýsingum um hvort 

sveitarfélagið sé aðili að samningum um nýtingu vatns- og jarðhitaréttinda, náma 

og annarra jarðefna innan þjóðlendna. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar staðfestir að Bláskógabyggð er ekki aðili að slíkum 

samningum innan þjóðlendna í Bláskógabyggð. 
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8.5. Tölvuskeyti AHC samtakanna, dags. 30. júní 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti AHC samtakanna þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs 

samtakanna.  Erindinu hafnað. 

 

8.6. Tölvuskeyti lögreglustjórans á Suðurlandi, dags. 25. júlí 2017; Almannavarnavika. 

Lagt fram tölvuskeyti lögreglustjórans á Suðurlandi þar sem kynnt er að 

lögreglustjóri leggur til að haldnar verði sérstakar almannavarnarvikur í hverju 

sveitarfélagi.  Unnið verði að verkefnum tengdum almannavörnum og 

lykilstarfsmenn sveitarfélaganna taki þá í því.  Fyrir liggur drög að dagskrá 

vikunnar og einnig drög að dagsetningum. 

Byggðaráði Bláskógabyggðar líst vel á þetta verkefni og hvetur lögreglustjóra að 

halda undirbúningi áfram.   

 

9. Efni til kynningar: 

9.1. Bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 30. júní 2017; útskrift 

úr gerðabók vegna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, Kópavogsgöng. 

9.2. Bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 11. júlí 2017; útskrift 

úr gerðabók vegna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, Gufunes. 

9.3. Bréf Þjóðskrár Íslands, dags. 12. júlí 2017; tilkynning um fasteignamat 2018. 

 

10. Trúnaðarmál. 

Fært í trúnaðarmálabók. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:15. 

 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


