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201. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

þriðjudaginn 12. september 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 og Valtýr 

Valtýsson sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

Helgi Kjartansson, oddviti, setti fund og lagði fram tillögu að dagskrárbreytingu.  Fundurinn 

hefst á dagskrárlið 5 og Guðmundur Daníelsson er mættur til fundar undir þeim dagskrárlið.  

Einnig lagði hann fram tillögu um að tveir nýir dagskrárliðir bætist við, 10.6 og 10.7.  

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar dagskrárbreytingar. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 138. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 5. júlí 2017 

– 17-58 og frá 19. júlí 2017 – 17-59. 

 

Mál nr. 6; Brúarhvammur lóð 1 lnr. 167225 og lóð 2 lnr. 174434: Aukið 

byggingarmagn og stækkun byggingarreita: Deiliskipulagsbreyting – 1708021. 

Lögð fram umsókn Eflu verkfræðistofu dags. 18. júlí 2017, f.h. landeigenda, um 

breytingu á deiliskipulagi sem nær til lóðanna Brúarhvammur 1 og 2. Gert er ráð 

fyrir að á lóð 1 verði heimilt að byggja allt að 160 fm frístundahús og 60 fm 

geymslu en skv. gildandi skipulagi má húsið vera 40-80 fm og geymslan 10 fm. 

Þá er gert ráð fyrir að byggingarreitur gistiheimilis á lóð nr. 2 stækki til vesturs 

auk þess sem byggingarmagn fer úr 500 fm í 700 fm. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirhugaðar breytingar 

með fyrirvara um að byggingarreitur verði hvergi nær ánni en 50 m. Að mati 

sveitarstjórnar er um óverulega breytingu að ræða og samþykkir hana skv. 2. mgr. 

43. gr. skipulagslaga með fyrirvara um grenndarkynningu fyrir eigenda 

aðliggjandi lands, Brúarhvamms. 

 

Mál nr. 7; Laugargerði: Umsókn um byggingarleyfi Breyting á notkun – 1708004. 

Lögð fram umsókn um breytingu á notkun pökkunarhúss á lóðinni Laugargerði 

(Lyngbrekka 16) í Laugarási í kaffihús. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar samræmist fyrirhuguð breyting 

húsnæðis ekki gildandi aðal- og deiliskipulagi svæðisins þar sem lóðin er 

skilgreint sem garðyrkjulóð en ekki lóð fyrir verslun- og þjónustu. 

 

Mál nr. 8; Spóastaðir 2: Umsókn um byggingarleyfi: Fjós – 1707039. 

Lögð fram umsókn Spóastaða ehf. dags. 18. júlí 2017 um byggingarleyfi fyrir 

nýju fjósi á landi Spóastaða 2 sem samtals er 2171,8 fm að stærð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að veitt verði 

byggingarleyfi fyrir fjósi í samræmi við fyrirliggjandi umsókn og mælir með að 

málinu verði vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa. Er þetta með fyrirvara um 

umsögn Minjastofnunar Íslands. 

 

Mál nr. 9; Heiðarbær Birkilundur 170203 (Sigríðarflöt 3): Sigríðarflöt 1 og 2: 

Stofnun lóða – 1708029. 



Fundargerð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar    1348 

Lögð fram beiðni um skiptingu lóðarinnar Heiðarbær Birkilundur land. 170203 í 

þrjár lóðir sem allar verða 14.211 fm að stærð. Á lóðinni eru í dag skráð 3 

sumarhús auk bátaskýlis. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við skiptingu lóðarinnar í 

þrjár lóðir. 

 

Mál nr. 10; Guðjónsgata 5 lnr. 176581: Staðfesting á afmörkun og breytt stærð 

lóðar – 1708028. 

Lögð fram umsókn Geirs-Goða ehf. dags. 1. ágúst 2017 um breytingu á stærð 

lóðarinnar Guðjónsgata 5 í landi Úthlíðar. Samkvæmt meðfylgjandi hnitsettu 

lóðarblaði er lóðin 6.435,9 fm. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við afmörkun lóðarinnar 

með fyrarvara um samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða á hnitsetningu lóðarmarka. 

 

Mál nr. 11; Efri-Reykir lóð A1 lnr. 193553 og lóð B2 lnr. 200375: 

Frístundasvæði: Deiliskipulag – 1702025. 

Lögð fram umsögn Skipulagsstofnunar dags. 28. júní 2107 um deiliskipulag 

svæðis úr landi Efri-Reykja þar sem gerð er athugasemd við deiliskipulagið vegna 

ófullnægjandi auglýsingar, að það vanti umsögn Umhverfisstofnunar og að gera 

þurfi betur grein fyrir samhengi við næsta nágrenni. Leitað hefur verið umsagnar 

Umhverfisstofnunar en hún liggur ekki fyrir. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að auglýsa tillöguna að nýju skv. 1. 

mgr. 41. gr. skipulagslaga þegar tillagan hefur verið lagfærð í samræmi við 

ábendingar Skipulagsstofnunar. 

 

Mál nr. 28; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-58 – 1706005F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 5. júlí 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

Mál nr. 29; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-59 – 1707002F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 19. júlí 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

1.2. 139. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 9. ágúst 

2017 – 17-60 og frá 23. ágúst 2017 – 17 - 61. 

 

Mál nr. 1; Birkilundur 6: Tilkynningarskyld framkvæmd: Sumarhús – stækkun – 

1708052. 

Lögð fram umsókn eigenda Birkilundar 6 í landi Miðfells um byggingarleyfi fyrir 

37,3 fm viðbyggingu þannig að húsið verður 73 fm að lokinni stækkun. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að gefið verði út 

byggingarleyfi í samræmi við umsókn. 

 

Mál nr. 3; Skálabrekka 170163: Hótel, frístundahús og verslun og þjónusta: 

Aðalskipulagsbreyting - 1708081. 

Lagðar fram til kynningar hugmyndir um uppbyggingu hótels, frístundabyggð og 

þjónustustarfsemi í landi Skálabrekku. 

Skipulagsnefnd vísaði málinu til umræðu í sveitarstjórn. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar óskar eftir fundi með hlutaðeigandi aðilum áður en 

afstaða er tekin til hugmyndanna. 

 

Mál nr. 4; Valhallarplan og Þingplan: Þingvellir: Þjónustubyggingar: 

Deiliskipulag – 1702008. 
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Lögð fram að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga tillaga að 

deiliskipulagi fyrir Valhallarplan og Þingplan innan þjóðgarðsins á Þingvöllum. 

Tillagan nær til tveggja svæða innan þjóðgarðsins á Þingvöllum, Valhallarplan og 

Þingplan, og á báðum svæðum er afmörkuð lóð fyrir bílastæði auk byggingarreits 

fyrir allt að 150 fm salernisbyggingu. Tillagan var auglýst 4. maí sl. með 

athugasemdafresti til 16. júní 2017. Engar athugasemdir bárust en fyrir liggja 

umsagnir Umhverfisstofnunar, Minjastofnunar Íslands og Heilbrigðiseftirlits 

Suðurlands. Þá liggja einnig fyrir svör skipulagsráðgjafa við athugasemdum sem 

fram koma í umsögn Umhverfisstofnunar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur undir með Umhverfisstofnun um mikilvægi 

þess að unnið sé að heildarskipulagi fyrir Þingvallasvæðið í staðinn fyrir að 

deiliskipuleggja litla reiti í einu án sýnilegs samhengis við önnur svæði. 

Sveitarstjórn gerir þó ekki athugasemd við að deiliskipulagið verði samþykkt 

óbreytt frá auglýstri tillögu. 

 

Mál nr. 6; Svartiskógur sveitaspa: Tjörn: Smáhýsi með náttúrulaugum: 

Deiliskipulag – 1708020. 

Lögð fram lagfærð tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 14,5 ha svæðis úr landi 

Tjarnar þar sem gert er ráð fyrir 8-10 allt að 50 fm smáhýsum með setlaugum, 3-6 

allt að 70 fm "svítum", meðferðarhúsi sem getur verið allt að 100 fm og allt að 

300 fm þjónustuhúsi og nokkrum allt að 50 fm starfsmannaíbúðum. Er 

deiliskipulagið í samræmi við auglýsta tillögu að endurskoðun aðalskipulags 

Bláskógabyggðar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillaga verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 7; Brattholt lóð lnr. 193452: Lóð fyrir spennistöð: Deiliskipulagsbreyting 

– 1708076. 

Lögð fram umsókn um breytingu á deiliskipulagi í landi Brattholts við 

Gullfosskaffi. Í breytingunni felst að afmörkuð er 56 fm lóð undir um 15 fm 

spennistöð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við tillöguna með fyrirvara 

um grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga fyrir Umhverfisstofnun. 

 

Mál nr. 8; Koðrabúðir lóð 2: Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús og gestahús – 

1708042. 

Lögð fram umsókn um byggingu 84,5 fm sumarhúss og 35,5 fm gestahúss á 

lóðinni Koðrabúðir lóð 2 úr landi Heiðar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina með 

fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir eigendum aðliggjandi lóða. 

 

Mál nr. 9; Laugagerði lnr 167146 (Garðyrkjustöðin): Breytt nýting lóðar: 

Aðalskipulagsbreyting – 1708069. 

Lögð fram umsókn eigenda Garðyrkjustöðvarinnar Laugagerði í Laugarási (lnr. 

167146) um breytingu á aðalskipulagi landsins þannig að það verði heimilt að 

vera með verslun- og veitingarekstur á lóðinni. 

Skipulagsnefnd vísaði málinu til vinnuhóps um endurskoðun aðalskipulags 

Bláskógabyggðar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir á að ekki er gerlegt að setja þessa breytingu 

inn núna eftir auglýsingu á endurskoðuðu aðalskipulagi Bláskógabyggðar.  

Auglýsa þarf umrædda breytingu sérstaklega. 
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Mál nr. 10; Spóastaðir (167508): Umsókn um byggingarleyfi: Geymsla – 

1708043. 

Lögð fram umsókn eigenda frístundahúsalóðar úr landi Spóastaða með 

landnúmerið 167508 um leyfi til að byggja 39,8 fm geymslu úr timbri. 

Meðfylgjandi listi eigenda aðliggjandi lóða þar sem ekki er gerð athugasemd við 

umsóknina. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina og mælir 

með að málinu verði vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa. Ekki er talin þörf á 

grenndarkynningu. 

 

Mál nr. 18; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-60 – 1708001F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 9. ágúst 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

Mál nr. 19; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-61 – 1708003F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 23. ágúst 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 184. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

2.2. 185. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

2.3. 186. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

2.4. 4. fundur starfshóps vegna viðræðna um kosti og galla sameiningar sveitarfélaga í 

Árnessýslu. 

2.5. Fundur NOS, dags. 4. september 2017. 

2.6. 182. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 

2.7. 522. fundur stjórnar SASS. 

2.8. 852. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Samningar: 

3.1. Efnistökusamningur vegna námu í landi Laugarvatns. 

Lögð fram drög að efnistökusamningi vegna efnistöku úr námu í landi 

Laugarvatns.  Samningsaðilar eru Bláskógabyggð annars vegar og Ásvélar ehf 

hins vegar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi drög að 

efnistökusamningi.  Ef efnislegar breytingar verða gerðar á fyrirliggjandi drögum 

þarf samningurinn að koma aftur fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. 

 

3.2. Samningur og afsal á tilteknum fasteignum ríkisins á Laugarvatni. 

Bjarni Daníelsson, sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar 

mætti á fundinn undir þessum dagskrárlið. 

Umræða varð um samning og afsal á tilteknum fasteignum ríkisins á Laugarvatni 

sem sveitarstjórn hafði samþykkt.  Sviðsstjóri kynnti stöðu mála varðandi 

ráðningu starfsmanna við íþróttahúsið og sundlaugina, en störfin hafa verið 

auglýst og rennur út umsóknarfrestur þann 17. september n.k. 

Einnig var rætt um gerð lóðarblaða og lóðarsamninga vegna bygginga sem 

staðsettar eru á því landi sem ríkið afsalar til Bláskógabyggðar með umræddum 

samningi.  Vinna við lóðarblöð eru langt komin og ætti að vera hægt að ljúka 

þeim þætti fyrir lok þessa mánaðar. 

 

4. Aðalskipulag Bláskógabyggðar. 

Lögð fram tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi Bláskógabyggðar ásamt fylgiskjölum 

og uppdráttum.  Einnig lagðar fram athugasemdir og umsagnir sem fram hafa komið á 

auglýsingatíma, en tillagan var auglýst þann 15. júní 2017.  Athugasemdir sem fram 



Fundargerð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar    1351 

komu í bréfi Skipulagsstofnunar, dags. 25. apríl 2017, lágu frammi með 

skipulagsgögnum á auglýsingartíma.  Tillagan var í kynningu frá 15. júní til 28. júlí 

2017. 

Skipulagsráðgjafi hefur farið yfir innkomnar athugasemdir ásamt vinnuhópi um 

endurskoðun aðalskipulagsins.  Fyrir liggur tillaga um svör og viðbrögð við innsendum 

athugasemdum og umsögnum.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi svör vinnuhóps og 

skipulagsráðgjafa við framkomnum athugasemdum og samþykkir einnig þær breytingar 

sem gerðar hafa verið á aðalskipulagstillögunni. Ekki er talið að um sé að ræða 

breytingar á grundvallaratriðum aðalskipulagsins þannig að auglýsa þurfi tillöguna að 

nýju. Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til staðfestingar 

ásamt athugasemdum og umsögn sveitarstjórnar um þær. Þá er skipulagsfulltrúa 

jafnframt falið að senda þeim sem gerðu athugasemdir umsögn sveitarstjórnar um 

athugasemdirnar og auglýsa niðurstöðu hennar. 

 

5. Ljósleiðaraverkefni. 

Guðmundur Daníelsson mætti á fund sveitarstjórnar Bláskógabyggðar undir þessum 

dagskrárlið.  Guðmundur kynnti stöðu mála og benti á þá möguleika sem eru í stöðunni 

í dag varðandi framgang verkefnisins að leggja ljósleiðara um Bláskógabyggð. 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hefur kynnt að undirbúningur sé hafinn að 

landsátakinu „Ísland ljóstengt“ vegna 2018.  Gert er ráð fyrir að kynnt verði um 

úthlutun 2018 núna í september og að niðurstaða úthlutunar liggi svo fyrir í lok október 

eða byrjun nóvember. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela Guðmundi Daníelssyni að 

stýra þessu verkefni fyrir hönd Bláskógabyggðar í góðu samstarfi við sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar.   

 

6. Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð. 
Stýrihópur hefur verið starfandi vegna verkefnisins „Heilsueflandi samfélag í 

Bláskógabyggð“. Valgerður Sævarsdóttir, fulltrúi sveitarstjórnar í stýrihópnum kynnti 

stöðu mála og hugmyndir um framhald verkefnisins.  Verktaki var ráðinn í að sinna 

innleiðingarverkinu og í sumar var undirritað samkomulag um þátttöku sveitarfélagsins 

í verkefninu.  Til að vinna áfram að verkefninu er nauðsynlegt að ráða tímabundið 

verkefnisstjóra fyrir verkefnið.   

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar  samþykkir samhljóða að ráða verkefnisstjóra í 20% 

starfshlutfall við verkefnið.  Auglýsa skal þetta starf sem fyrst og ráða verkefnisstjóra 

sem vinni með stýrihóp verkefnisins.  Gera skal ráð fyrir útgjöldum vegna verkefnisins í 

fjárhagsáætlun. 

 

7. Leikskólabygging í  Reykholti. 

Lagðar fram frumhugmyndir VA arkitekta um nýja leikskólabyggingu í Reykholti.  

Taka þarf ákvörðun um staðsetningu húsnæðisins svo hægt verði að vinna tillögu áfram.  

Til greina koma tvær útfærslur á staðsetningu, þ.e. að byggja við núverandi húsnæði 

Bláskógaskóla Reykholti eða sem sjálfstæða byggingu við hlið bílastæða Aratungu og 

Íþróttamiðstöðvar í Reykholti. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar yfirfór tillögurnar sem lágu fyrir fundinum með 

greiningu á kostum og göllum þessara valmöguleika á staðsetningu.  Eftir niðurstöðu 

vinnuhóps og umræðu í sveitarstjórn, samþykkir sveitarstjórn samhljóða að byggja skal 

nýja leikskólabyggingu sérstæða  milli bílastæða og sparkvallar, til að gefa byggingu 

meira rými, betra aðgengi og stækkunarmöguleika til framtíðar litið.  Sveitarstjórn felur 

VA arkitektum að halda áfram vinnu við hönnun húsnæðisins að teknu tilliti til 

staðsetningar. 
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8. Kosningar: 

8.1. Kosning fulltrúa á aðalfundi SASS og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, þar sem 

fulltrúum hefur fjölgað úr 3 í 4. 

 

Lögð fram tillaga um einn viðbótar aðal- og varamann á aðalfund SASS: 

Aðalmaður: Kolbeinn Sveinbjörnsson 

Varamaður: Valtýr Valtýsson 

Samþykkt samhljóða. 

 

Lögð fram eftirfarandi tillaga um einn viðbótar aðal- og varamann á aðalfund 

Heilbrigðiseftirlits Suðurlands: 

Aðalmaður: Helgi Kjartansson 

Varamaður: Valtýr Valtýsson 

Samþykkt samhljóða. 

 

8.2. Kosning eins aðalmanns í menningarmálanefnd Bláskógabyggðar. 

Lögð fram tillaga um að Unnur Malín Sigurðardóttir, Helgastöðum, komi inn sem 

aðalmaður í menningarmálanefnd Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

9. Mál sem byggðaráð hefur vísað til sveitarstjórnar: 

9.1. Stækkun friðlands í Þjórsárverum. 

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

kynnt eru áform um stækkun friðlands í Þjórsárverum.  Einnig lögð fram drög að 

auglýsingu um friðland í Þjórsárverum. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlögð drög að 

auglýsingu og friðlýsingarskilmálum um friðland í Þjórsárverum.   Vísað er til 

bókunar sveitarstjórnar Bláskógabyggðar á 147. fundi hennar, þann 11. apríl 2013. 

 

9.2. Erindi Fannborgar sem tekið var fyrir á 198. fundi sveitarstjórnar; 

Kerlingafjallaafleggjari. 

Vísað er til bókunar sveitarstjórnar Bláskógabyggðar á 198. fundi hennar, en þá 

var afgreiðslu frestað og óskað eftir umsögn skipulagsfulltrúa.  Nú hefur umsögn 

skipulagsfulltrúa borist. 

Erindi Fannborgar er tvíþætt.  Annars vegar hugmyndir um brú á Blákvísl og hins 

vegar lagfæring á vetrarleið milli Blákvíslar og Jökulfalls, sem gerð yrði að 

aðalleið. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við þessar hugmyndir og 

telur að verði þær að veruleika myndi öryggi vegfarenda batna til muna og 

samgöngur yrðu tryggari.  Þessar hugmyndir samræmast gildandi aðalskipulagi, 

þannig að ekki væri þörf á skipulagsbreytingum þeirra vegna.  Sveitarstjórn bendir 

á að sækja þarf um framkvæmdaleyfi til sveitarstjórnar fyrir báðum þessum 

framkvæmdum.  Einnig er nauðsynlegt að vinna slík mál með Vegagerðinni sem 

er veghaldari Kerlingafjallaafleggjara (F 347). 

 

10. Innsend bréf og erindi: 

10.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 31. ágúst 2017; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar um rekstarleyfi til reksturs gististaðarins Hótel Gullfoss, 

Ferðaþjónustan Gullfossi ehf. 

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

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna umsóknar um útgáfu rekstrarleyfis vegna 



Fundargerð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar    1353 

reksturs gististaðar í landi Brattholts.  Umsækjandi er Ferðaþjónustan Gullfoss 

ehf, kt. 680395-2419. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt, enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi. 

 

10.2. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 4. ágúst 2017; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar um rekstarleyfi til rekstur gististaðarins Fagrilundur, Stök gulrót ehf. 

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

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna umsóknar um útgáfu rekstrarleyfis vegna 

reksturs gististaðar í flokki II að Fagralundi, Skólavegi 1, Reykholti.  Umsækjandi 

er Stök gulrót ehf, kt. 440907-0910. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt, enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi.  Einnig hefur 

byggingarfulltrúi gefið jákvæða umsögn um umrædda umsókn. 

 

10.3. Bréf starfsmanna Bláskógaskóla Laugarvatni, dags 29. ágúst 2017; styrkbeiðni 

vegna námsferðar. 

Lagt fram bréf starfsmanna Bláskógaskóla Laugarvatni þar sem óskað er eftir 

fjárstyrk vegna námsferðar kennara og starfsmanna skólans til Edinborgar.  Óskað 

er eftir fjárstyrk að upphæð kr. 100.000 til að jafna kostnað starfsmanna af 

ferðinni þar sem styrkir eru misháir milli aðila frá stéttarfélagi. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að hafna beiðninni en bendir 

á að sveitarfélagið greiðir samkvæmt kjarasamningum fyrir starfsmenn 

stofnananna í endurmenntunarsjóði stéttarfélaga sem nýta skal til námsferða sem 

þessarar. 

 

10.4. Tölvuskeyti formanns Ungmennafélags Laugdæla, dags. 31. ágúst 2017; ósk um 

endurskoðun á samstarfssamningi Bláskógabyggðar og UMFL. 

Lagt fram tölvuskeyti formanns stjórnar Ungmennafélags Laugdæla, þar sem 

óskað er eftir endurskoðun á samstarfssamningi Bláskógabyggðar og UMFL sem 

undirritaður var árið 2006. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela oddvita og 

sveitarstjóra að funda með forsvarsmönnum ungmennafélaga um endurskoðun 

samstarfssamninga.  Niðurstaða verði síðan kynnt sveitarstjórn og þá tekin 

ákvörðun um framhald málsins. 

 

10.5. Tölvuskeyti skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar, dags. 25. ágúst 2017 ásamt 

uppdrætti; kynning á breytingu aðalskipulags Mosfellsbæjar. 

Lagt fram tölvuskeyti skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar ásamt uppdrætti þar sem 

kynnt er tillaga að breytingu aðalskipulags Mosfellsbæjar.  Um er að ræða 

iðnaðarlóð fyrir vatnsgeymi í austurhlíðum Úlfarsfells. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við umrædda tillögu að 

breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar. 

 

10.6. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 26. apríl 2017; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II á Haukadalsvelli. 

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

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi fyrir 

veitingastað í flokki II á Haukadalsvelli.  Umsækjandi er Geysir Golf Course ehf, 

kt. 580411-1180. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi.  Fyrir liggur jákvæð 

afstaða byggingarfulltrúa til umsóknarinnar. 

 

10.7. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 21. júní 2017; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki II að Efsta-Dal II.  

Umsækjandi er Efstidalur II ehf, kt. 510210-0850. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt enda samræmist þessi starfsemi gildandi skipulagi.  Fyrir liggur jákvæð 

afstaða byggingarfulltrúa til umsóknarinnar. 

 

11. Mál til kynningar: 
11.1. Afrit af bréfi Mannvits til veitustjórnar, dags. 1. september 2017; ósk um aðgang 

að slökkvivatni. 

11.2. Upplýsingar um Samgönguþing, sem haldið verður 28. september 2017. 

11.3. Afrit af bréfi byggingarfulltrúa, dags. 7. september 2017; afgreiðsla vegna 

Hvannalundar 8, Þingvallasveit. 

11.4. Dagur íslenskrar náttúru, 16. september 2017. 

 

 

Fundi slitið kl. 20:15. 
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