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189. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 
Aratungu þann 1. desember 2017  kl. 09:30. 
 
Mætt: Valgerður Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson og Óttar Bragi 
Þráinsson.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   
 
 
1. Fundargerðir til samþykktar: 

1.1. 60. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar. 
Samþykkt samhljóða. 
 

1.2. 81. fundur veitustjórnar Bláskógaveitu. 
Samþykkt samhljóða. 
 

1.3. 24. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings; dagskrárliðir 1 og 3 til 
afgreiðslu. 
Vísað til afgreiðslu hjá sveitarstjórn Bláskógabyggðar. 

 
2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 260. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 
2.2. Fundargerð ársfundar Bergrisans bs, 25. október 2017. 
2.3. 185. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 
2.4. 11. fundur Héraðsnefnd Árnesinga bs. 
2.5. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 19. október 2017. 
2.6. Aðalfundur SASS, haldinn 19. og 20. október 2017. 
2.7. 853. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
 

3. Byggingarlóðirnar Háholt 4, 6 og 8 á Laugarvatni; ákvörðun um að auglýsa þær 
lausar til umsókna. 
Umræða varð um byggingarlóðirnar Háholt 4, 6 og 8 á Laugarvatni.  Um er að ræða lóð 
undir par- eða raðhús, lóðirnar 4 og 6 og einbýli lóð 8.   Lóðirnar voru upphaflea leigðar 
til E.S.K ehf.  Síðan voru lóðirnar leystar til sveitarfélagsins en unnið hefur verið að því 
að létta veðum af þeim.  Nú er því lokið og lóðirnar veðbandslausar. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða, að þar sem lóðirnar eru orðnar lausar 
undan veðböndum, þá verði þessar þrjár lóðir auglýstar lausar til umsóknar. 
 

4. Samningur um refaveiðar 2017 – 2019 milli Bláskógabyggðar og 
Umhverfisstofnunar. 
Lagður fram samningur um refaveiðar fyrir árin 2017 – 2019 sem gerður hefur verið af 
Umhverfisstofnun.  Samningurinn er milli Bláskógabyggðar og Umhverfisstofnunar sem 
kveður á um endurgreiðslur til Bláskógabyggðar vegna refaveiðar að upphæð kr. 800.000 
á ári, árin 2017-2019. 
Einnig lagt fram uppgjör áætlunar um refaveiðar 2014-2016. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samning og felur 
sveitarstjóra að undirrita hann fyrir hönd Bláskógabyggðar. 
 

5. Innsend bréf og erindi: 
5.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi dags. 12. október 2017; beiðni um umsögn, - 

rekstrarleyfi. 
Lagt fram bréf Sýslumannsins á Suðurlandi þar sem óskað er eftir umsögn 
Bláskógabyggðar vegna umsóknar Hótels Geysis kt. 481293-2519, um rekstrarleyfi 
vegna reksturs gististaðar í flokki IV. 
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Fyrir liggur umsögn byggingarfulltrúa Uppsveita bs. dags. 17. nóvember 2017, þar 
sem ekki er gerð athugasemd við veitingu umbeðins leyfis.  Gisting fyrir allt að 60 
manns og veitingar í sal fyrir allt að 60 manns. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti að umrætt leyfi 
verði veitt. 
 

5.2. Bréf Landgræðslu ríkisins, dags. 8. nóvember 2017; bændur græða landið 2017. 
Lagt fram bréf Landgræðslu ríkisins þar sem óskað er eftir styrk vegna 
samstarfsverkefnisins „Bændur græða landið“ á árin 2017.  Óskað er eftir 
fjárstuðningi að upphæð kr. 150.000.  Gert er ráð fyrir þessum styrk í 
fjárhagsáætlun 2017.  Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita 
umbeðinn styrk að upphæð kr. 150.000. 
 

5.3. Bréf Ungmennafélags Laugdæla, dags. 2. nóvember 2017; styrkbeiðni vegna leigu 
á húsnæði fyrir þorrablót. 
Lagt fram bréf Ungmennafélags Laugdæla þar sem óskað er eftir styrk á móti 
húsaleigu íþróttahússins á Laugarvatni vegna þorrablóts 2018. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar bendir á að væntanlega verða allt aðrar aðstæður 
gagnvart leigugjaldi fyrir þorrablót Laugdæla á næsta ári en á þessu ári, þar sem 
sveitarfélagið hefur yfirtekið það húsnæði sem nýtt hefur verið til að halda 
þorrablótið.  Á þessu ári var það í rekstri Háskóla Íslands 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita styrk á móti húsaleigu 
vegna þorrablóts Umf. Laugdæla 2018.  Nauðsynlegt er að setja vinnu í gang 
varðandi endurskoðun samstarfssamninga við ungmennafélögin þar sem m.a. 
framtíðarlausn verði fundin varðandi nýtingu íþróttamannvirkja. 
 

5.4. Tölvuskeyti Sjálfsbjargar, dags. 10. nóvember 2017; styrkbeiðni. 
Lagt fram tölvuskeyti Sjálfsbjargar, þar sem óskað er eftir fjárstyrk í formi kaupa á 
auglýsingu í tilefni útgáfu ársritsins Klifurs.  Erindinu hafnað. 
 

5.5. Bréf SÍBS, móttekið 21. nóvember 2017; styrkbeiðni. 
Lagt fram bréf SÍBS, móttekið 21. nóvember 2017, þar sem óskað er eftir fjárstyrk 
vegna verkefnisins Líf og heilsu, forvarnarverkefni um lífsstíl og heilbrigði.  Óskað 
er eftir styrk að fjárhæð 50 – 100 þúsund krónur.  Erindinu hafnað enda ekki gert 
ráð fyrir slíkum útgjöldum í gildandi fjárhagsáætlun. 
 

5.6. Bréf Saman-hópsins, dags. 1. nóvember 2017; styrkbeiðni. 
Lagt fram bréf Saman-hópsins, dags. 1. nóvember 2017, þar sem óskað er eftir 
fjárstyrk vegna forvarnarverkefnis.  Óskað er eftir styrk að fjárhæð 20 – 600 
þúsund krónur.  Erindinu hafnað enda ekki gert ráð fyrir slíkum útgjöldum í 
fjárhagsáætlun. 

 
5.7. Bréf Íþróttasambands fatlaðra, mótt. 23. nóvember 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Íþróttasambands fatlaðra, þar sem óskað er eftir fjárstyrk í formi 
kaupa á auglýsingu í tilefni útgáfu 2. tbl. Hvata 2017.  Erindinu hafnað. 

 
5.8. Tölvuskeyti frá Hjartaheill, dags. 21. nóvember 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Hjartaheillar, þar sem óskað er eftir fjárstyrk í formi kaupa á 
auglýsingu í tilefni útgáfu blaðsins Velferð.  Erindinu hafnað. 

 
5.9. Tölvuskeyti N4, dags. 27. nóvember 2017; Jólakveðjur, tilboð. 

Lagt fram tölvuskeyti N4 þar sem Bláskógabyggð er boðið að koma á framfæri 
jóla- og áramótakveðju bæði í N4 sjónvarpi og blaðinu N4 Landsbyggð. 
Erindinu hafnað. 
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5.10. Bréf Aflsins, dags. 20. nóvember 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Aflsins þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs samtakanna. 
Erindinu hafnað. 
 

5.11. Tölvuskeyti íbúa í Laugarási, dags. 17. október 2017; lýsing á Iðubrú, styrkbeiðni. 
Lagt fram tölvuskeyti nokkurra íbúa í Laugarási þar sem óskað er eftir fjárstyrk til 
þess að endurnýja ljósakeðju sem er á Iðubrú.  Erindið var áður tekið fyrir á 188. 
fundi byggðaráðs Bláskógabyggðar. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að styrkja verkefnið um kr. 
150.000. 

 
6. Erindi til kynningar: 

6.1. Bréf Framkvæmdasýslu ríkisins, dags. 21. nóvember 2017; skilablað vegna 
verkefnisins Geysir- hugmyndasamkeppni. 

6.2. Greinargerð um jarðstrengslögn frá Bláfelli að Hveravöllum, nóvember 2017. 
6.3. Niðurstaða opnunar styrkbeiðna, Ísland ljóstengt 2018. 
6.4. Bréf SASS, dags. 13. nóvember 2017; fréttatilkynning vegna lögreglusamþykktar 

fyrir sveitarfélögin á Suðurlandi, ásamt afrit af auglýstri samþykkt. 
6.5. Samantekt samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara vegna úrvinnslu bókunar 1 með kjarasamningi aðila. 
6.6. Bréf Umhverfisstofnunar, dags. 6. nóvember 2017; endurskoðun á svæðisáætlun 

um meðhöndlun úrgangs. 
 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:45. 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Óttar Bragi Þráinsson    Valtýr Valtýsson 


