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203. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 2. nóvember 2017, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, 

Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún M. Stefánsdóttir, Kristinn Bjarnason sem varamaður 

Bryndísar Á. Böðvarsdóttur, Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri og Sigurrós H. Jóhannsdóttir, 

sviðsstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

Helgi Kjartansson, oddviti, setti fund og lagði fram tillögu að dagskrárbreytingu að einn nýr 

dagskrárliður bætist við, 9.5.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagða tillögu til 

dagskrárbreytingar. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 188. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Dagskrárlið 7.1. um samstarfssamning Markaðsstofu Suðurlands og 

Bláskógabyggðar var vísað til sveitarstjórnar af byggðaráði Bláskógabyggðar. 

Umræða varð um hlutverk og markmið Markaðsstofu Suðurlands. Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu erindisins.  

Að öðru leyti er fundargerðin samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 142. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 4. október 

2017 – 17-64. 

 

Mál nr. 1; Miðhús 3: Umsókn um byggingarleyfi: Íbúðarhús viðbygging og 

breyting auk bygging bílgeymslu – 1710001. 

Lögð fram umsókn frá Kvörninni móttekin 2. október 2017 um byggingarleyfi 

fyrir viðbyggingu við íbúðarhús á lóðinni Miðhús 3, breytingum innanhúss og 

bílgeymslu.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina og mælir 

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

grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 2; Seljaland 27: Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús og gestahús – 

1708008. 

Lögð fram umsókn Einars Bjarnasonar og Kristínar Konráðsdóttur dags. 13. júlí 

2017 um byggingarleyfi fyrir 79,8 fm frístundahúsi og 24,1 fm aukahúsi á lóðinni 

Seljaland 27. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina með 

fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 

123/2017 fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða. Ef engar athugasemdir berast er mælt 

með að málinu verði vísað beint til afgreiðslu byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 3; Orlofshúsasvæði VR. Miðhús 167415: Móttökumiðstöð og 

starfsmannaaðsta: Deiliskipulagsbreyting – 1710013. 

Lögð fram umsókn VR dags. 5. október 2017 um breytingu á deiliskipulagi 

orlofshúsasvæðis VR í Miðhúsaskógi. Í breytingunni felst að bætt er við 

byggingarreit fyrir móttökumiðstöð, starfsmannaaðstöðu og geymslurými auk 

þess sem svæði fyrir sorpgáma færist. 
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Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er um óverulega breytingu á 

deiliskipulagi að ræða og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga. Ekki 

er talin þörf á grenndarkynningu þar sem ekki er um aðra hagsmunaaðila að ræða 

en umsækjanda. 

 

Mál nr. 5; Mosaskyggnir 4-6 lnr. 190153, 193412 og 199358: Úthlíð 1: 

Deiliskipulagsbreyting - 1710012. 

Eyrún M. Stefánsdóttir vék af fundi undir þessum lið: Lögð fram umsókn Eflu 

verkfræðistofu dags. 5. október 2107 um breytingu á deiliskipulagi sem nær til 

lóðanna Mosaskyggnir 4, 5 og 6 úr landi Úthlíðar. Í breytingunni felst minniháttar 

breyting á stærð og afmörkun lóðanna. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er um óverulega breytingu á 

deiliskipulagi að ræða og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga, með 

fyrirvara um samþykki allra eigenda viðkomandi lóða. Ekki er talin þörf á að 

grenndarkynna tillöguna fyrir öðrum hagsmunaaðilum. 

 

Mál nr. 6; Heiðarbær lóð (223275): Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús – 

1710010. 

Lögð fram að nýju umsókn Hjördísar Björk Hákonardóttur um byggingarleyfi 

fyrir frístundahúsi á lóð úr landi Heiðarbæjar. Lóðin er 14.133 fm að stærð og er 

húsið tæplega 100 fm að stærð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina með 

fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða og 

eigenda landsins (Ríkiseignir). Einnig þarf að vera tryggt að húsið fari ekki nær 

vatni en 50 m auk þess sem leita þarf umsagnar Umhverfisstofnunar og 

Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 

 

Mál nr. 7; Heiðarbær lóð lnr. 170249: Byggingar á lóð: Fyrirspurn – 1709144. 

Lögð fram fyrirspurn Stay ehf dags. 8. júní 2017 um byggingu á nýju um 171 fm 

sumarhúsi á lóðinni Heiðarbær 170249 í samræmi við meðfylgjandi teikningu. 

Lóðin er skráð 6.400 fm og er á henni skráð 60,1 fm sumarhús, tvær geymslur 

(3,8 og 3,9 fm) og 18,4 fm bátaskýli. Gert er ráð fyrir að fjarlægja núverandi 

frístundahús og byggja nýtt hús á sama stað. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina með 

fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða og 

eigenda landsins (Ríkiseignir) auk þess sem leita þarf umsagnar 

Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. 

 

Mál nr. 8; Haukadalur 4 167101: Beiðni um gögn og upplýsingar um 

framkvæmdir vegna samþykkts byggingarleyfis fyrir viðbyggingu við hótel Geysi 

– 1708071. 

Lagt fram til kynningar bréf Skipulagsstofnunar dags. 21. september 2017 

varðandi fyrirspurn Landverndar dags. 28. júlí 2017 málsmeðferð byggingarleyfis 

fyrir hótel við Geysi þ.e. hvort að framkvæmdin hefði átt að falla undir lög um 

mat á umhverfisáhrifum framkvæmda sem tilkynningarskyld framkvæmd 

(töluliður 12.05 í viðauka við matslögin). Er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að 

það hafi ekki átt við í þessu tilviki. 
 

Mál nr. 9; Eyvindartunga: Frístundabyggð neðan Laugarvatnsvegar: Deiliskipulag 

– 1706048. 

Lögð fram endurskoðuð tillaga að deiliskipulagi svæðis úr landi Eyvindartungu 

sem liggur frá Laugarvatnsvegi að Laugarvatni, milli Litlár og Djúpár. Tillaga að 

deiliskipulagi svæðisins var lögð fram á fundi skipulagsnefndar þann 22. júní 
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2017 og var málinu þá frestað m.a. vegna nálægðar byggingarreita nokkura lóða 

við Litluá og Djúpá. Er deiliskipulagið nú lagt fram með breytingu til að koma til 

móts við ábendingar um fjarlægð byggingarreita frá Litluá og Djúpá. Þá er einnig 

meðfylgjandi eldri uppdrættir sem sýna tilurð lóða á svæðinu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillagan verði auglýst 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga, með fyrirvara um að byggingarreitir á lóðum 

sem á uppdrætti eru nr. 1, 2 og 3 við Árbraut verði 50 m fá Litluá. Þá þarf 

undanþága umhverfis- og auðlindaráðuneytins frá ákvæðum gr. 5.3.2.14 vegna 

fjarlægðar nokkurra byggingarreita frá Litluá og Djúpá að liggja fyrir áður en 

tillagan er auglýst. Að lokum þarf að gera breytingar á númerum lóða til 

samræmis við reglugerð nr. 577/2017 um skráningu staðfanga auk þess sem ekki 

má nota nafnið Árbraut þar sem það er þegar til í sumarhúsasvæði í 

sveitarfélaginu. 

 

Mál nr. 10; Skálholt lnr. 167166: Deiliskipulag – 1705001. 

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Skálholtsjörðina. Er tillagan sett fram á 

yfirlitsuppdrætti sem sýnir alla jörðina, uppdrætti sem sýnir bæjartorfu Skálholts 

auk greinargerðar með skilmálum og umhverfisskýrslu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að tillagan verði kynnt 

skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga með fyrirvara um minniháttar lagfæringar á 

gögnum í samráði við skipulagsfulltrúa. 

 

Mál nr. 18; Kynning á lögum um örnefni og reglugerð um skráningu staðfanga – 

1710002. 

Lögð fram til kynningar nýsamþykkt reglugerð nr. 577/2017 sem skráningu 

staðfanga. Þá eru jafnframt lögð fram lög um örnefni nr. 22/2015 og leiðbeiningar 

Örnefnanefndar um nafngiftir býla, sveitarfélaga og náttúrufyrirbæra. 

 

Mál nr. 19; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-64 – 1710001F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 4. október 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 143. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 18. október 

2017 – 17-65. 

 

Mál nr. 2; Efri-Reykir lóð A1 lnr. 193553 og lóð B2 lnr. 200375: Frístundasvæði: 

Deiliskipulag – 1702025. 

Lögð fram að lokinni auglýsingu tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 13 ha 

spildu úr landi Efri-Reykja við Brúará, vestan við deiliskipulag núverandi 

frístundabyggðar á landi jarðarinnar. Engar athugasemdir bárust en fyrir liggur 

umsögn Umhverfisstofnunar dags. 30. ágúst 2017. Þá liggur fyrir ósk umsækjenda 

um að lóðirnar fái heitið Hlauptunga eða Ártunga. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi 

og gerir ekki athugasemdir við nafnið Ártunga.  Sveitarstjórn samþykkir ekki 

nafnið Hlauptunga.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að fela 

skipulagsfulltrúa að senda málið til afgreiðslu Skipulagsstofnunar skv. 1 mgr. 42. 

greinar skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Mál nr. 3; Brúarvirkjun í Tungufljóti: Brú: Framkvæmdaleyfi – 1709053. 

Lögð fram drög að samningi um eftirlit með framkvæmdum við Brúarvirkjun. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi tillögu að 

samningi um eftirlit. 
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Mál nr. 4; Skólabraut 4 lnr. 218984: Reykholt: Stækkun húss á lóð: Fyrirspurn – 

1710046. 

Lögð fram fyrirspurn Mika ehf dags. 23. október 2017 um heimild til að stækka 

eldhús og veitingasal núverandi húss á lóðinni Skólabraut 4, í samræmi við 

meðfylgjandi uppdrætti. Stækkar húsið um 37 fm. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirhugaða stækkun og 

vísar málinu til afgreiðslu byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 5; Heiðarbær lóð (170211): Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús og 

geymsla – 1709009. 

Lagðar fram lagfærðar teikningar af frístundahúsi á lóðinni Heiðarbær 170211 þar 

sem útigeymsla hefur verið minnkuð til að nýtingarhlutfall fari ekki upp fyrir 

0.03, ef núverandi hús verður fjarlægt. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina með 

fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir lóðarhöfum aðliggjandi lóða og 

landeigenda. 

 

Mál nr. 6; Heiðarbær 2 lnr. 170158: Nýbygging á lóð: Fyrirspurn – 1710043. 

Lögð fram fyrirspurn Sveins Inga Sveinbjörnssonar dags. 19. október 2017 um 

heimild til að byggja 150 fm íbúðarhús og 40 fm bílskúr á landi Heiðarbæjar II. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina og 

samþykkir að grenndarkynna hana fyrir aðliggjandi lóðarhöfum og eigenda 

landsins (Ríkiseignir). 

 

Mál nr. 7; Sólbraut 5: Umsókn um byggingarleyfi: Gróðurhús – viðbygging – 

1710028. 

Lögð fram umsókn Espiflatar ehf. dags. 11. október 2017 um 478 fm viðbyggingu 

við núverandi gróðurhús á lóðinni Sólbraut 5 í Reykholti. Meðfylgjandi 

afstöðuuppdráttur með undirskrift eigenda aðliggjandi lóða sem staðfesting á að 

ekki er gerð athugasemd við framkvæmdina. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við umsóknina og 

afgreiðslu málsins er vísað til byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 8; Torfastaðir: Frístundabyggð: 2. áfangi: Stækkun húsa: 

Deiliskipulagsbreyting – 1710037. 

Lögð fram umsókn Stakrar gulrótar ehf. dags. 10. október 2017 um breytingu á 

skilmálum 2. áfanga frístundabyggðar í landi Torfastaða til samræmis við 

skilmála 1. áfanga, þ.e. að byggingarmagn miðist við nýtingarhlutfallið 0.03 og að 

aukahús megi vera allt að 40 fm að stærð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við breytingu á skilmálum 

svæðisins til samræmis við skilmála aðliggjandi svæðis. Að mati sveitarstjórnar er 

slík breyting óveruleg og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 með fyrirvara um niðurstöðu grenndarkynningar fyrir lóðarhöfum innan 

svæðisins og landeigenda. 

 

Mál nr. 23; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 17-65 – 1710003F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 18. október 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

1.4. 59. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 

Samþykkt samhljóða. 
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2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 5. fundur starfshóps um kosti og galla sameiningar sveitarfélaga í Árnessýslu. 

2.2. 46. fundur stjórnar Skipulags- og tæknisvið Uppsveita bs. 

2.3. 184. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 

2.4. 524. fundur stjórnar SASS. 

2.5. 525. fundur stjórnar SASS. 

 

3. Skipulagsmál: 

3.1. Endurskoðað aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017-2029; kynning og 

umsagnarbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti skipulagsfulltrúa Uppsveita, f.h. sveitarstjórnar Skeiða- og 

Gnúpverjahrepps þar sem óskað er eftir umsögnum um tillögu að endurskoðuðu 

aðalskipulagi sveitarfélagsins.  Gögn aðalskipulagsins liggja fyrir. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vekur athygli á að mörk sveitarfélaganna í 

Vörðufelli eru óviss.  Að öðru leyti gerir sveitarstjórn Bláskógabyggðar ekki 

athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu, á þessu stigi málsins. 

 

3.2. Endurskoðað aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2016-2030; kynning og 

umsagnarbeiðni. Lagt fram tölvuskeyti skipulagsfulltrúa Uppsveita, f.h. 

sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps, dags. 12. október 2017, þar sem 

óskað er eftir umsögnum um tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi 

sveitarfélagsins.  Einnig meðfylgjandi tölvuskeyti forsætisráðuneytis vegna 

afmörkunar Grímsnesafréttar.  Gögn aðalskipulagsins liggja fyrir. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vekur athygli á því að ósamræmi er í hvernig 

sveitarfélagamörk eru dregin upp frá Hrafnabjörgum upp að Skjaldbreið. 

Að öðru leyti gerir sveitarstjórn Bláskógabyggðar ekki athugasemdir við 

fyrirliggjandi tillögu, á þessu stigi málsins. 

 

3.3. Breyting aðalskipulags Reykjavíkur 2010 – 2030, Hraunbær – Bæjarháls. 

Lagt fram bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 12. 

október 2017,  þar sem óskað er eftir ábendingum eða athugasemdum við drög að 

breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, Hraunbær-Bæjarháls. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að 

breytingu aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, Hraunbær-Bæjarháls. 

 

4. Minnisblað Tæknisviðs Uppsveita, dags. 22. október 2017; tillaga að hirðingu 

seyru. 

Lagt fram minnisblað Tæknisviðs Uppsveita, dags 22. október 2017, þar sem fjallað er 

um tvær leiðir við hirðingu seyru.  Annars vegar óbreytt fyrirkomulag með 

þjónustuverktaka eða að sveitarfélögin kaupi og reki bifreið til þeirra verkefna og sjái 

sjálf um þennan verkþátt. Að mati Tæknisviðs yrði rekstrarkostnaður við hirðingu lægri 

og vinnubrögð skilvirkari og ábyrgðarfyllri.  Stofnfjárfesting væri þó umtalsverð, en 

reksturinn félli vel að þeirri starfsemi sem sveitarfélögin standa að sameiginlega á 

Saurbæ, Flúðum. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að unnið verði áfram að 

undirbúningi og ítarlegri kostnaðargreiningu verkefnisins, bæði hvað varðar 

stofnfjárfestingu og rekstrarkostnað.  Mikilvægt er að þessar upplýsingar liggi fyrir sem 

allra fyrst þar sem vinna við fjárhagsáætlun 2018 er í fullum gangi og skal lokið í byrjun 

desember n.k. 
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5. Ákvörðun um álagningarhlutfall útsvars 2018.  
Lögð fram tillaga um óbreytt álagningarhlutfall útsvars 2018 eða 14,52%.  Tillagan 

samþykkt samhljóða. 

 

6. Viðauki við fjárhagsáætlun 2017.  
Lögð fram tillaga um viðauka við fjárhagsáætlun 2017.  Um er að ræða breytingar á 

eftirfarandi tekju- og útgjaldaliðum sveitarsjóðs: 

 

Heiti 

 

Áætlun   - 2017 Viðauki 

Áætlun með 

viðauka 

0000 - Skatttekjur  

   0001 - Útsvar  -450.000.000 -45.000.000 -495.000.000 

0011 - Álagning ársins  -35.000.000 -10.000.000 -45.000.000 

0021 - Staðgreiðsla  -415.000.000 -35.000.000 -450.000.000 

 

 

   0006 - Fasteignaskattur  -305.000.000 -25.000.000 -330.000.000 

0011 - Álagning ársins  -305.000.000 -25.000.000 -330.000.000 

 

 

   0010 - Jöfnunarsjóður  -80.000.000 -5.000.000 -85.000.000 

0141 - Grunnskólaframlag  -80.000.000 -5.000.000 -85.000.000 

 

 

   0300 - Heilbrigðismál  

   0325 - Heilsuefling  0 600.000 600.000 

4390 - Önnur sérfræðiþjónusta  0 600.000 600.000 

 

 

   0400 - Fræðslu- og uppeldismál  

   04212 - Bláskógaskóli Laugarvatni  75.000.000 8.000.000 83.000.000 

1110 - Mánaðarlaun  12.976.519 652.756 13.629.275 

1141 - Kennslulaun  43.989.913 3.421.507 47.411.420 

1142 - Gæsla  0 22.435 22.435 

1146 - Yfirvinna kennara  104.104 68.524 172.628 

1147 - Forfallakennsla  280.094 131.761 411.855 

1511 - Áfallið orlof  0 -358.198 -358.198 

1801 - Tryggingagjald  4.843.680 337.389 5.181.069 

1802 - Lífeyrissjóðsgjöld  11.234.177 564.215 11.798.392 

1803 - Sjúkra- og orlofsgjöld  1.571.514 159.611 1.731.125 

4413 - Aðrar húsaleigugreiðslur  0 3.000.000 3.000.000 

 

 

   0500 - Menningarmál  

   05721 - Viðburðir  0 1.500.000 1.500.000 

2990 - Önnur vörukaup  0 600.000 600.000 

4990 - Önnur þjónustukaup  0 900.000 900.000 

 

 

   0600 - Æskulýðs- og íþróttamál  

   06511 - Íþróttamiðstöð Reykholti  0 1.000.000 1.000.000 

2990 - Önnur vörukaup  0 1.000.000 1.000.000 

 

 

   06512 - Íþróttamiðstöð á Laugarvatni  0 5.000.000 5.000.000 

0253 - Aðgangseyrir  0 -3.840.064 -3.840.064 

0390 - Aðrar leigutekjur  0 -2.159.936 -2.159.936 

1000 - Laun og launatengd gjöld  

   1110 - Mánaðarlaun  0 5.755.740 5.755.740 

1801 - Tryggingagjald  0 439.600 439.600 

1802 - Lífeyrissjóðsgjöld  0 661.907 661.907 

1803 - Sjúkra- og orlofsgjöld  0 142.753 142.753 

2000 - Vörukaup  

   2011 - Skrifstofuvörur  0 14.850 14.850 

2063 - Tölvubúnaður  0 163.570 163.570 

2122 - Kaffistofa  0 50.029 50.029 

2511 - Rafmagn til lýsingar  0 647.736 647.736 

2811 - Minniháttar verkfæri og áhöld  0 218.988 218.988 

2911 - Hreinlætisvörur  0 805.000 805.000 

2990 - Önnur vörukaup  0 599.827 599.827 

4000 - Þjónustukaup  

   4021 - Afnotagjöld af búnaði  0 70.063 70.063 

4350 - Heilbrigðiseftirlit  0 86.650 86.650 

4375 - Eftirlitsgjöld  0 35.688 35.688 
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4912 - Póstburðargjöld  0 13.769 13.769 

4913 - Auglýsingar  0 498.857 498.857 

4921 - Fundir og ráðstefnur  0 199.921 199.921 

4923 - Námskeiðs- og skólagjöld  0 260.376 260.376 

4990 - Önnur þjónustukaup  0 334.676 334.676 

 

 

   0800 - Hreinætismál  

   0802 - Umhverfisnefnd  0 3.800.000 3.800.000 

4390 - Önnur sérfræðiþjónusta  0 3.500.000 3.500.000 

4990 - Önnur þjónustukaup  0 300.000 300.000 

 

 

   0821 - Sorphreinsun og gámastöðvar  0 13.000.000 13.000.000 

4943 - Sorphreinsun  0 5.000.000 5.000.000 

4946 - Sorpeyðing  0 5.000.000 5.000.000 

0824 - Móttökustaður Vegholti  

   4990 - Önnur þjónustukaup  0 1.500.000 1.500.000 

0825 - Móttökustaður Lindarskógi  

   4990 - Önnur þjónustukaup  0 1.500.000 1.500.000 

 

 

   1300 - Atvinnumál  

   1307 - Ljósleiðari  0 21.000.000 21.000.000 

4390 - Önnur sérfræðiþjónusta  0 2.000.000 2.000.000 

4990 - Önnur þjónustukaup  0 9.000.000 9.000.000 

9991 - Aðrir styrkir og framlög  0 10.000.000 10.000.000 

 

 

   2100 - Sameiginlegur kostnaður  

   2140 - Skrifstofa  51.486.797 2.600.000 54.086.797 

1110 - Mánaðarlaun  41.336.400 2.097.527 43.433.927 

1801 - Tryggingagjald  3.597.113 175.254 3.772.367 

1802 - Lífeyrissjóðsgjöld  5.599.325 271.872 5.871.197 

1803 - Sjúkra- og orlofsgjöld  953.959 55.347 1.009.306 

 

 

   Samtals nettó niðurstaða viðauka vegna 

reksturs 

 

-708.513.203 -18.500.000 -727.013.203 

 

 

   3100 Eignasjóður - fjárfesting  0 12.500.000 12.500.000 

Kaup á byggingarlandi  0 10.000.000 10.000.000 

Kaup á bílskúr  0 2.500.000 2.500.000 

 

 

   Samtals aukning tekjuliða  

 

-81.000.000 

 Samtals aukning gjaldaliða og fjárfestinga  

 

75.000.000 

 Samtals nettó niðurstaða viðauka   

 

-6.000.000 

  

Kostnaðarauka vegna aukinna útgjalda verður mætt með auknum áætluðum tekjum 

sveitarsjóð.  Afkoma sveitarsjóðs batnar sem nemur 6 milljónum króna fyrir rekstrarárið 

2017. 

 

Kristinn Bjarnason vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar.  Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fram lagða tillögu um viðauka við 

fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar fyrir rekstrarárið 2017 og felur sveitarstjóra að senda 

upplýsingar um samþykktan viðauka til Hagstofunnar og ráðuneytis sveitarstjórnarmála 

í samstarfi við endurskoðendur. 

 

7. Fjárhagsáætlun 2018 – 2021 (fyrri umræða).  

Fyrstu drög fjárhagsáætlunar Bláskógabyggðar 2018 – 2021 lögð fram og forsendur 

hennar kynntar.  Forsendur tillögunnar voru kynntar á síðasta fundi byggðaráðs.  

Umræða varð um forsendur fjárhagsáætlunar og fyrirliggjandi drög að áætlun.  

Sveitarstjórn samþykkir forsendur fjárhagsramma og felur sveitarstjóra og stjórnendum 

stofnana og deilda sveitarfélagsins að ljúka frágangi áætlana fyrir næstu umræðu í 

sveitarstjórn.  Þá verða jafnframt teknar til afgreiðslu tillögur að gjaldskrám fyrir árið 

2018 sem verða hluti af forsendum áætlunargerðar. 
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8. Bergholt, tómstundarými. 

Lagðar fram teikningar og hugmyndir að breytingu á tómstundarými í Kistuholti 3, 

Reykholti, sem unnar hafa verið af BK hönnun, teiknistofu. 

Umræða varð um fyrirliggjandi hugmyndir.  Með tilvísun til bókunar í dagskrárlið 7 á 

184. fundi byggðaráðs, þá er búið að ræða við eiganda eins hluta bílageymslunnar og ná 

samkomulagi um kaup á þeim hluta.  Fyrir liggur verðmat fasteignasala og gert er ráð 

fyrir útgjöldum varðandi kaupin í fjárauka sem samþykktur var fyrr á fundinum undir 

dagskrárlið 6.  Oddvita og sveitarstjóra falið að ganga frá umræddum kaupum á 

fyrirliggjandi forsendum. 

 

9. Innsend bréf og erindi: 

9.1. Bréf Árna Þórs Hilmarssonar, móttekið 13. október 2017; Samstarf í íþrótta- og 

æskulýðsmálum. 

Lagt fram bréf Árna Þórs Hilmarssonar um samstarf í íþrótta- og æskulýðsmálum.  

Þar er lagt til að sveitarfélögin Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur og Skeiða- 

og Gnúpverjahreppur skipi starfsnefnd um íþrótta- og æskulýðsmál þar sem megin 

tilgangurinn er að skoða íþróttastarfið í sveitarfélögunum og meti kosti og galla 

þess að fara í aukið samstarf á þeim vettvangi.  Einn fulltrúi verði skipaður frá 

hverju sveitarfélagi.  Nefndin skoði þessi mál í samvinnu við ungmennafélögin og 

sendi niðurstöður sínar til sveitarstjórnanna við fyrstu hentugleika. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og samþykkir samhljóða að 

skipa Helga Kjartansson sem fulltrúa Bláskógabyggðar í starfsnefndina. 

 

9.2. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 26. júlí 2017; umsókn um rekstrarleyfi. 

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

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi til rekstur 

gistiþjónustu í flokki II.  Umsækjandi er Stök Gulrót ehf, kt. 440907-0910.  

Einnig lagt fram bréf byggingarfulltrúa Uppsveita, dags. 24. október 2017 þar sem 

umræddri umsókn er hafnað. 

Fyrir liggur að umsóknaraðilar hafa verið að vinna að því að fá skipulagi 

svæðisins breytt í góðri sátt við aðra lóðarhafa svæðisins.  Ekki liggur fyrir hjá 

sveitarstjórn niðurstaða þeirrar vinnu.  Sveitarstjórn óskar eftir upplýsingum frá 

embætti skipulags- og byggingarfluttrúa hvar það mál er statt áður en sveitarstjórn 

tekur afstöðu til málsins. 

 

9.3. Bréf Reynis Bergsveinssonar, móttekið 26. október 2017; greiðslur vegna 

minkavinnslu. 

Lagt fram bréf Reynis Bergsveinssonar þar sem óskað er eftir uppgjöri vegna 

kostnaðar við minkaveiðar þar sem notaðar eru minkasíur.    

Reynir óskar eftir að fá greidd verðlaun fyrir unna minka auk vinnu og aksturs. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að greiðslur til Reynis 

Bergsveinssonar verði hagað með þeim hætti sem tillagan gerir ráð fyrir, þ.e. að 

greiðslur nemi samtals kr. 245.000 + vsk. 

 

9.4. Bréf Teits Gunnarssonar, 30. október 2017; endurskoðun svæðisáætlunar um 

meðhöndlun úrgangs. 

Lagt fram bréf Teits Gunnarssonar auk tölvupósts, dags. 31. október 2017 þar sem 

hann f.h. sorpsamlaganna á Suður- og Vesturlandi, þar sem óskað er eftir 

samstarfi við sveitarstjórnir á starfssvæði sorpsamlaganna um endurskoðun á 

sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs.  Óskað er eftir að 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar tilnefni fulltrúa sveitarstjórnar til samstarfsins. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að tilnefna Kolbein 

Sveinbjörnsson sem fulltrúa Bláskógabyggðar til samstarfsins.  Einnig vill 

sveitarstjórn að sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs, Bjarni D. Daníelsson, geti 

komið að vinnunni. 

 

9.5. Bréf söngkórs Miðdalskirkju, móttekið 1. nóvember 2017; skýringar varðandi 

styrkbeiðni. 

Vísað er til 182. fundar byggðaráðs, dagskrárlið 5.2. þar sem óskað var eftir 

frekari upplýsingum vegna styrkbeiðni söngkórs Miðdalskirkju. 

Lagt er fram svarbréf sönghópsins með skýringum, sem móttekinn var þann 1. 

nóvember 2017.  Einnig liggur fyrir eftir viðræður við forsvarsmann söngkórsins 

að óskað er eftir styrk að upphæð kr. 50.000. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að styrkja söngkórinn að upphæð kr. 

50.000 og rýmist sá styrkur innan fjárheimilda ársins 2017. 

 

10. Mál til kynningar: 
10.1. Bréf Lögmanna Suðurlandi, dags. 25. október 2017; aflýsing veða af Háholti 4,6 

og 8. 

10.2. Ársfundur náttúruverndarnefnda, Umhverfisstofnunar og náttúrustofa 2017. 

10.3. Dagur íslenskrar tungu, 16. nóvember. 

 

 

 

Fundi slitið kl. 18:15. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Kristinn Bjarnason    Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H Jóhannsdóttir 

 

 

 


