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190. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 28. 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.   

 

Valgerður Sævarsdóttir, formaður byggðaráðs, setti fund og lagði fram tillögu að 

dagskrárbreytingu, að inn komi nýr dagskrárliður 7.6.  Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

1. Fundargerðir til samþykktar: 

1.1. 7. fundur æskulýðsnefndar Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 8. fundur æskulýðsnefndar Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 25. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings ásamt ásamt ársskýrslu 

Þjónusturáðs Suðurlands. 

2.2. 28. fundur stjórnar Bergrisans bs. 

2.3. 29. fundur stjórnar Bergrisans bs. 

2.4. 30. fundur stjórnar Bergrisans bs. ásamt skýrslu RR ráðgjafar vegna úttektar á 

Bergrisanum. 

2.5. 183. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands.. 

2.6. Fundargerð félagsfundar Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 15. desember 2017. 

2.7. 855. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Þingmál til umsagnar: 

3.1. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 18. desember 2017; frumvarp til laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga (27. þingmál). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

sveitarstjórnar um frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir. 

 

3.2. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 18. desember 2017; frumvarp til laga um 

þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (26. þingmál). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

sveitarstjórnar um frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir. 

 

3.3. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 21. desember 2017; frumvarp til laga um 

kosningar til sveitarstjórna (40. þingmál). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um frumvarp til laga um kosningar til 

sveitarstjórnar.  Einnig er lagt fram tölvuskeyti Guðjóns Bragasonar, Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga, dags. 22. desember 2017. 

Byggðaráð samþykkir samhljóða að vísa málinu til næsta fundar sveitarstjórnar. 

 

4. Umsóknir um styrk til viðhalds vega innan frístundahúsasvæða. 

Lagðar fram tvær umsóknir um styrk vegna viðhalds vega innan frístundahúsafélags.  

Um er að ræða umsóknir sem voru búnar að berast fyrir formlegan frest í september 
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2017. M.a. vantaði upphæðir sem styrkúthlutun byggir á.  Nú liggja allar forsendur fyrir 

og rúmast styrkir til verkefnanna innan fjárheimilda ársins 2017.  

 Lagt er til að eftirtöldum félögum verði veittir styrkir: 

 

Frístundahúsafélag  Heildarkostnaður  Veittur styrkur 

Fell frístundabyggð   723.650   361.825 

Veiðilundur    267.840   133.920 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

5. Gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöðvar Bláskógabyggðar 2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar fól byggðaráði að afgreiða gjaldskrá íþróttamiðstöðvanna 

á 205. fundi sveitarstjórnar. 

Valtýr kynnti vinnu sem sviðstjóri ásamt forstöðumönnum íþróttamiðstöðvanna við gerð 

tillögu að gjaldskrá. Eftirfarandi tillaga að gjaldskrá fyrir rekstrarárið 2018 lögð fram: 

 

Fullorðnir sund 1.000 kr. 

Börn sund 550 kr. 

10 miðar fullorðnir sund 5.500 kr. 

30 miðar fullorðnir sund 15.000 kr. 

10 miðar börn sund    2.500 kr. 

30 miðar börn sund 6.500 kr. 

Handklæði leiga 600 kr. 

Sundföt leiga  600 kr. 

 

Börn 0-10 ára, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá frítt í sund.  

 

Íþróttahús fullorðinn 1.000 kr. 

Íþróttahús 10 miða kort 5.500 kr. 

Íþróttahús börn  550 kr. 

Leiga sal 1/3 Laugarvatn 5.880 kr. 

Leiga sal 3/3 Laugarvatn 14.280 kr. 

Leiga á sal Reykholti 8.500 kr. 

 

Tækjasalur: 

Stakur miði 1.300 kr. 

10 miðar  8.500 kr. 

30 miðar  21.000 kr.  

Árskort í sund og þrek  34.000 kr. 

3 mánaða kort í þrek og sund fullorðnir 21.000 kr. 

6 mánaða kort í þrek og sund fullorðnir 27.000 kr. 

  

Aldurstakmark í þreksal er 14 ára 

Börn fá ekki að fara ein í íþróttahúsið. 

Gjald í íþróttahús og þreksal er tímagjald. 

 

Fullorðnir eru 17-67 ára 

Börn eru 10-16 ára 

Eldriborgarar og öryrkjar frítt 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
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6. Umsóknir um byggingarlóðir. 

Lagðar fram umsóknir sem borist hafa vegna byggingarlóða í Bláskógabyggð.  Um er að 

ræða umsóknir um tvær lóðir í Reykholti og eina lóð á Laugarvatni.  Eftirfarandi 

umsóknir lagðar fram: 

 

Bjarkarbraut 14, Reykholti.  Umsækjandi: Stök gulrót ehf. kt. 440907-0910 

Bjarkarbraut 16, Reykholti.  Umsækjandi: Stök gulrót ehf. kt. 440907-0910 

Herutún 5A-D, Laugarvatni.  Umsækjandi: Gufa ehf. kt. 410605-1120. 

 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að úthluta umræddar byggingarlóðir 

til umsækjenda í samræmi við úthlutunarreglur og gjaldskrá um gatnagerðargjöld í 

Bláskógabyggð. 

 

7. Innsend bréf og erindi: 

7.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi dags. 17. nóvember 2017; beiðni um umsögn, - 

rekstrarleyfi. Umsögn byggingarfulltrúa lögð fram. 

Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn Bláskógabyggðar vegna umsóknar 

um rekstrarleyfi vegna reksturs gististaðar í flokki II.  Umsækjandi er Eyjasól ehf. 

kt. 560903-3160. 

Umsögn byggingarfulltrúa liggur fyrir, þar sem byggingarfulltrúi synjar 

umsókninni.  Byggðaráð Bláskógabyggðar mælir ekki með að umrætt leyfi verði 

veitt þar sem umsögn byggingarfulltrúa er neikvæð. 

 

7.2. Tölvuskeyti Fontana, dags. 15. desember 2017; aðstaða. 

Lögð fram tvö tölvuskeyti frá Fontana, þar sem annars vegar er verið að óska eftir 

leyfi til að nýta svæði í kringum hverinn á Laugarvatni til að baka hverabrauð.  

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og felur sveitarstjóra að ganga frá 

samkomulagi þar að lútandi í samstarfi við Bláskógaveitu. 

Einnig lagt fram tölvuskeyti þar sem óskað er eftir því að sveitarfélagið veiti 

stöðuleyfi fyrir tvo geymslugáma.  Um er að ræða ósk um leyfi til að nýta þessa 

gáma þar til að byggð hefur verið aðstaða sem mun leysa geymslumál fyrirtækisins.  

Byggðaráð Bláskógabyggðar felur sveitarstjóra og oddvita að ræða við skipulag- 

og byggingarfulltrúa varðandi þessa beiðni. 

 

7.3. Bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dags. 18. desember 2017; eftirlit í 

Bláskógaskóla Laugarvatni.  Bréf skólastjóra og áætlun um viðbrögð. 

Lagt fram bréf Heilbrigðiseftirlits Suðurlands sem varðar eftirlit í Bláskógaskóla 

Laugarvatni.  Þar koma fram ýmsar ábendingar og hefur skólastjóri sent inn bréf 

þar sem útlistað hvernig brugðist verður við framkomnum athugasemdum.  Sumum 

athugasemdum hefur þegar verið brugðist við og annað er í úrvinnslu. 

Það er starfandi vinnuhópur á vegum sveitarstjórnar sem er að vinna að 

þarfagreiningu og mótun framtíðarstefnu er varðar skólahúsnæði sveitarfélagsins.  

Þessum bréfum er vísað annars vegar til vinnuhópsins til úrvinnslu og hins vegar til 

skólastjórnenda og sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs.  

 

7.4. Tölvuskeyti Víðis Reynissonar, dags. 14. desember 2017; almannavarnarvika í 

Bláskógabyggð. 

Lagt fram tölvuskeyti Víðis Reynissonar þar sem kynnt er að til stendur að halda 

almannavarnardaga í Bláskógabyggð þann 30. janúar og 1. febrúar 2018. Haldnir 

verða vinnufundir og íbúafundur um málefni almannavarna. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar fagnar þessu framtaki og samþykkir tímasetninguna 

fyrir sitt leyti. 
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7.5. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 7. október 2015; beiðni um umsögn. 

Umsögn byggingarfulltrúa lögð fram. 

Lagt fram bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, sem tekið var fyrir á 166. fundi 

byggðaráðs.  Þá var afgreiðslu frestað þar sem umsögn byggingarfulltrúa lá ekki 

fyrir.  Lögð var fram umsögn byggingarfulltrúa þar sem fram kemur að ekki er gerð 

athugasemd við að umrætt leyfi verði veitt. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að umrætt leyfi verði veitt 

enda liggur fyrir jákvæð afgreiðsla byggingarfulltrúa. 

 

7.6. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 29. nóvember 2017; beiðni um umsögn, - 

rekstrarleyfi.  Umsögn byggingarfulltrúa lögð fram. 

Vísað er til dagskrárliðar 8.2 á 205. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar. 

Skjótur ehf. kt. 091271-5409 sækir um rekstrarleyfi vegna reksturs veitingastaðar í 

flokki III.  Jákvæð umsögn byggingarfulltrúa liggur fyrir. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt. 

 

8. Erindi til kynningar: 
8.1. Bréf Landgræðslu ríkisins, dags. 12. desember 2017; endurheimt og varðveisla 

votlendis á Íslandi. 

8.2. Tilkynning frá Vinnumálastofnun, mótt. 18. desember 2017; færsla húsnæðisbóta 

til Íbúðalánasjóðs. 

8.3. Tölvuskeyti Velferðarvaktarinnar, dags. 11. desember 2017; tillögur um aðgerðir til 

að auka hlutfall nemenda sem ljúka framhaldsskólanámi. 

8.4. Bréf Menntamálastofnunar, dags. 11. desember 2017; svar vegna umsóknar um 

ytra má á leikskóla. 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:30. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Valtýr Valtýsson 


