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204. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 23. nóvember 2017, kl. 15:30 

í Aratungu 
 

 

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

Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún M. Stefánsdóttir, Bryndís Á. Böðvarsdóttir, Valtýr Valtýsson, 

sveitarstjóri og Sigurrós H. Jóhannsdóttir, sviðsstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. 144. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 3. 

nóvember 2017 – 17-66. 

Mál nr. 6; Þingvallavegur 36-04: Endurbætur á vegi: Mat á umhverfisáhrifum: 

Umsagnarbeiðni – 1711014. 

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 7. nóvember 2017 þar sem óskað er eftir 

umsögn um hvort að fyrirhuguð framkvæmd við endurbætur þjóðvegar milli 

þjónustumiðstöðvar á Þingvöllum og vegamóta við Vallarveg skuli háð mati á 

umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 

106/2000. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir  á að um er að ræða endurbætur á 43 ára gömlum 

vegi í mjög slæmu ástandi. Hinn endurbætti vegur verður alfarið í núverandi vegstæði, 

ásýnd svæðisins eða gróðurfar mun ekki verða fyrir varanlegum breytingum við 

framkvæmdina. Álit sveitarstjórnar er  því sú, að framkvæmdin sé ekki háð mati á 

umhverfisáhrifum framkvæmda. 

 

2. 47. fundur stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. 

Fundargerð lögð fram til kynningar.  Einnig lögð fram fjárhagsáætlun fyrir 

byggðasamlagið vegna ársins 2018. 

 

3. Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2018 – 2021. 

Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeirri vinnu sem átt hefur sér stað við gerð 

fjárhagsáætlunar Bláskógabyggðar 2018-2021.  Allflestir þættir reksturs sveitarfélagsins 

liggja fyrir.  Taka verður tillit til ákvörðunar sveitarstjórnar um gjaldskrárbreytingar.  

Einnig þarf að ákvarða fjármagn til framkvæmda en ræddar voru þær hugmyndir um 

framkvæmdir sem liggja fyrir.  Ljóst er að ef ráðist verður í allar þær framkvæmdir sem 

fyrir liggja þá muni sveitarsjóður þurfa að taka lán til fjármögnunar verkefna.  Nánari 

útfærsla og forgangsröðun verkefna mun liggja fyrir þegar fjárhagsáætlun verður 

afgreidd og þá jafnframt tekin ákvörðun um lántöku. 

Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2018-2021 er vísað til lokaumræðu og afgreiðslu á 

næsta fundi sveitarstjórnar sem haldinn verður fimmtudaginn 7. desember n.k. 

 

4. Breyting deiliskipulags fyrir skólasvæðið í Reykholti. 

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi stofnasvæðis í Reykholti sem samþykkt 

var 20. ágúst 1991. Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir byggingu dagheimilis 

(leikskóla) á svæði austan við bílastæði á móts við inngang að sundlaug og íþróttahúsi. 

Með breytingunni er byggingarreitur fyrir leikskólann færður aðeins til suðvestur auk 

þess sem skilgreindir eru nákvæmari byggingarskilmálar en í gildandi skipulagi, þ.e. 

gert er ráð fyrir að heimilt verði að byggja allt að 700 fm leikskóla á einni hæð og getur 

mænishæð verið allt að 6 m miðað við gólfkóta.  
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Að mati sveitarstjórnar eru breytingin óveruleg og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á að grenndarkynna breytinguna þar sem 

ekki er um aðra hagsmunaaðila að ræða en sveitarfélagið sem er eigandi alls lands og 

allra mannvirkja í næsta nágrenni við fyrirhugaðan leikskóla.  

 

5. Ráðning verkefnastjóra fyrir verkefnið „Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð“. 
Oddviti kynnti innkomnar umsóknir um starf verkefnisstjóra fyrir verkefnið 

„Heilsueflandi samfélag í Bláskógabyggð“.  Alls sóttu fjórir einstaklingar um starfið og 

allir hæfir og uppfylltu kröfur til starfsins.  Oddviti, formaður byggðaráðs og 

sveitarstjóri fengu alla umsækjendur í viðtal og gerði oddviti grein fyrir niðurstöðu 

viðtala.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að bjóða Gunnari 

Gunnarssyni starfið. 

 

 

Fundi slitið kl. 18:30. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H Jóhannsdóttir 

 

 

 


