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206. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 4. janúar 2018, 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, Valtýr Valtýsson, 

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

 

Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna.  Hann lagði fram tillögu að 

dagskrárbreytingu, að inn komi tveir nýir dagskrárliðir númer 8 og 9 og færast aðrir liðir til 

sem því nemur.  Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 190. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

 Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 146. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 29. 

nóvember 2017 – 17-68. 

 

Mál nr. 15; Brúarvirkjun í Tungufljóti: Brú: Kæra til Úrskurðarnefndar umhverfis- 

og auðlindamála – 1711058. 

Lögð fram tvö bréf Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 28. 

nóvember 2017 þar sem óskað er eftir gögnum vegna kæru Kayakklúbbsins 

annarsvegar og Náttúruverndarsamtaka Suðurlands og Landverndar hinsvegar 

vegna samþykktar sveitarfélagsins Bláskógabyggðar á að gefið verði út 

framkvæmdaleyfi fyrir Brúarvirkjun. 

Greinargerðir annarsvegar annars vegar frá Lex lögmönnum fyrir hönd 

Bláskógabyggðar og hins vegar frá Landslögum fyrir hönd HS Orku eru lagðar 

fram til kynningar undir dagskrárlið 10 á þessum fundi. 

 

Mál nr. 17; Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 17 - 68 - 1711006F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 29. nóvember 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 147. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 13. 

desember 2017- 17-69. 

 

Mál nr. 11; Einiholt 1 land 2: Umsókn um byggingarleyfi: Íbúðarhús – 1712012. 

Lögð fram umsókn Valdimars Kristjánssonar dags. 7. desember 2017 um 

byggingu 92,6 fm íbúðarhúss á 15,7 ha spildu úr landi Einholts 1. Þá er einnig 

lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi fyrir spilduna þar sem afmarkaðir 

eru tveir byggingarreitir, A fyrir íbúðarhús, gestahús og hús tengd landbúnaði, og 

B fyrir allt að 10 smáhýsi og þjónustuhús. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er forsenda útgáfu byggingarleyfis á 

lóðinni að unnið verði deiliskipulag fyrir svæðið. Þá er einnig bent á að ef 

hugmyndin er að byggja upp eins umfangsmikla ferðaþjónustu og 

deiliskipulagsdrögin gera ráð fyrir þarf að breyta aðalskipulagi í svæði fyrir 

verslun- og þjónustu. 
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Mál nr. 12; Kjóastaðir 2 lnr 167132: 10 tjöld til útleigu: Fyrirspurn – 1712030. 

Lögð fram umsókn Sveinbjörns Sveinbjörnssonar dags. 15. desember 2017, f.h. 

eigenda Kjóastaða 2 (lnr. 167132) um leyfi til að setja upp tjöld til útleigu í landi 

Kjóastaða. Meðfylgjandi er bréf dags. 7. desember 2017 ásamt gögnum sem sýna 

fyrirhugaða staðsetningu og gerð tjalda. 

Í samræmi við afgreiðslu á sambærilegum málum að þá telur sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar, að forsenda framkvæmda sé að unnið verði deiliskipulag fyrir 

svæðið. Varðandi áframhald málsins að þá er afgreiðslu frestað þar til tillaga að 

deiliskipulagi liggur fyrir. Að auki væri æskilegt að lögð yrðu fram nákvæmari 

upplýsingar um tjöldin t.d. hvernig þau verða hituð, hreinlætisaðstöðu o.s.frv. 

 

Mál nr. 25; Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 17 - 69 - 1712002F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 13. desember 2017 lagðar fram til kynningar. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 25. fundur Almannavarnarnefndar Árnessýslu. 

2.2. 262. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

2.3. 527. fundur stjórnar SASS. 

 

3. Aðalskipulag Bláskógabyggðar, endurskoðun; bréf Skipulagsstofnunar dags. 22. 

desember 2017. 

Pétur Ingi Haraldsson, skipulagsfulltrúi, sat fundinn undir þessum dagskrárlið. 

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar, dags. 22. desember 2017 þar sem fram koma 

athugasemdir stofnunarinnar vegna tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi fyrir 

Bláskógabyggð. 

Einnig er lögð fram greinargerð skipulagsráðgjafa og samantekt á athugasemdum 

Skipulagsstofnunar.  Umræða varð um upplegg skipulagsráðgjafa.  Sveitarstjórn vísar 

framhaldi vinnunnar til vinnuhóps. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar líst vel á það upplegg sem skipulagsráðgjafar hafa stillt 

upp.  Sveitarstjórn leggur áherslu á að vanda verði til uppsetningar og framsetningar á 

svörum til Skipulagsstofnunar, þannig að með sem skýrasta og auðlesnasta hætti geti 

Skipulagsstofnun yfirfarið og fengið gott yfirlit yfir þær breytingar sem gerðar verða á 

gögnum, sem viðbrögð við athugasemdum stofnunarinnar. 

 

4. Þingmál til umsagnar: 

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

kosningar til sveitarstjórna (þingmál 40). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um frumvarp til laga um kosningar til 

sveitarstjórna.  Megin inntak frumvarpsins er að lækka kosningaaldur vegna 

kosninga til sveitarstjórna úr 18 árum í 16 ár.  Ef frumvarpið verður að lögum 

munu hin nýju lög hafa öðlast gildi fyrir næstu kosningar til sveitarstjórna í maí 

2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar er því fylgjandi að auka áhrif ungs fólks við mótun 

samfélagsins.  Auka þarf fræðslu, menntun og rannsóknir til að raunverulega megi 

ná árangri í því verkefni að auka þátttöku ungs fólks í stjórnmálum. 

Í tengslum við þessa vinnu Alþingis og úrvinnslu þessa frumvarps telur 

sveitarstjórn Bláskógabyggðar einnig nauðsynlegt að horfa víðar á málefnið og 

íhuga vel samræmi við önnur lög s.s. lögræðisaldur og fjárræðisaldur.  

Nauðsynlegt er að allir einstaklingar sem taka þátt í stjórnmálastarfi og stjórn 
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samfélagsins hafi þá lagalegu stöðu að geta tekið ákvarðanir fyrir hönd 

samfélagsins.  Að hafa kosningarétt gefur einnig rétt til kjörgengi og setu í 

sveitarstjórnum.  Slíkri stöðu fylgir ábyrgð sem verður þá einnig að hafa stoð í 

lögum s.s. um lögræði og fjárræði.  Benda má á 1. mgr. 3. gr. laga um kosningar 

til sveitarstjórnar, sem segir að einungis lögráða aðilar séu kjörgengir.  Þetta er 

misræmi sem getur að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar ekki gengið. 

 

4.2. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 22. desember 2017; frumvarp til laga um 

tekjustofna sveitarfélaga, - fasteingasjóður (þingmál 11). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um frumvarp til laga um tekjustofna 

sveitarfélaga, - fasteignasjóð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir um framlagt frumvarp 

að svo komnu máli. 

 

5. Endurskoðun samstarfssamnings um sameiginlegt seyrusvæði. 

Lögð fram fyrstu drög að endurskoðuðum samstarfssamningi um sameiginlegt 

seyrusvæði, þ.e. verkun, förgun og hreinsun seyru.  6 sveitarfélög standa að þessum 

samstarfssamningi, Bláskógbyggð, Hrunamannahreppur, Grímsnes- og 

Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og Ásahreppur.  Þessi 

samstarfssamningur mun koma í stað tveggja eldri samninga um málefnið, þ.e. 

samningur um verkun og förgun seyru frá 26. mars 2015 og samningur um umsjón á 

sameiginlegu seyrusvæði frá 12. maí 2016. 

Einnig lögð fram fundargerð oddvitanefndar, dags. 20. desember 2017, þar sem 

seyrumálefni voru tekin til umfjöllunar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar líst vel á framlögð drög að samstarfssamningi og telur að 

þar sem umtalsverðar fjárfestingar eru vegna verkefnisins þá fari betur að hafa þetta 

samstarfssamning sveitarfélaganna.  Oddvita, og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram 

í samstarfi við fulltrúa hinna sveitarfélaganna.  Þegar endanlegur samningur liggur fyrir 

þá verði hann lagður fram á fundi sveitarstjórnar til samþykktar. 

 

6. Samkomulag um afnotarétt þjóðlendu; lóðarréttindi fyrir Hlöðuvelli í 

þjóðlendunni „Laugardalsafréttur“. 

Lögð fram drög að samkomulagi um afnotarétt í þjóðlendu.  Um er að ræða 

samkomulag um lóðarréttindi fyrir skálasvæðið Hlöðuvelli á Laugardalsafrétti.  Einnig 

lagðir fram uppdrættir eða lóðarblöð fyrir skálsvæðið Hlöðuvelli annars vegar og 

hinsvegar fyrir hesthús. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að óska eftir samþykki 

forsætisráðuneytis á fyrirliggjandi drögum að samkomulagi og felur skipulagsfulltrúa að 

fylgja málinu eftir gagnvart ráðuneytinu. 

 

7. Hönnun nýs leikskóla í Reykholti. 

Lögð fram verðtilboð þriggja aðila eftir verðkönnun vegna verkfræðihönnunar nýs 

leikskóla í Reykholti.  Leitað var til þriggja verkfræðistofa, þ.e. Verkís, Eflu og 

Mannvits. 

Sveitarstjóri og oddviti hafa átt fund með Berki Brynjarssyni hjá Umhverfis- og 

tæknisvið Uppsveita, þar sem farið var yfir innkomin verðtilboð. 

Niðurstaða þeirrar skoðunar er að verkfræðistofan Verkís hafi skilað inn hagstæðasta 

verðtilboðinu. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að semja við lægstbjóðanda, 

Verkís, um verkfræðihönnun nýs leikskóla í Reykholti á grundvelli niðurstöðu 

verðkönnunar.  Nauðsynlegt er að koma því verki af stað sem allra fyrst svo hægt verði 

að bjóða verkið út eins fljótt og kostur er. Óttar Þráinsson vék af fundi undir þessum lið. 

 

8. Umsókn félagsmiðstöðvarinnar Zetor um styrk á móti húsaleigu vegna 

undankeppni Söngvakeppni Samfés á Suðurlandi. 

Lagt fram bréf félagsmiðstöðvarinnar Zetor, dags. 4. janúar 2018, þar sem sótt er um 

styrk á móti leigu á íþróttahúsinu á Laugarvatni fyrir undankeppni Söngvakeppni 

Samfés á Suðurlandi sem halda á 2. febrúar 2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita umbeðinn styrk á móti 

leigu íþróttahússins á Laugarvatni. 

 

9. Samkomulag um uppgjör við Brú lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga. 

Lagt fram samkomulag milli Bláskógabyggðar og Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna 

sveitarfélaga um framlög Bláskógabyggðar til A-deildar Brúar vegna samkomulags 

milli Bandalags háskólamanna, BSRB og Kennarasambands Íslands annars vegar og 

fjármála- og efnahagsráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga hinsvegar sem undirritað var 19. september 2016.  Markmið þess 

samkomulags var að samræma lífeyrisréttindi á almennum og opinberum vinnumarkaði.  

Samhliða þessu samkomulagi gerðu fjármála- og efnahagsráðherra og Samband 

íslenskra sveitarfélaga með sér samning um fjármögnun lífeyrisskuldbindinga A-deilda 

LSR og Brúar með fjárframlögum til sjóðanna, dags. 19. september 2016.  Skv. 8. gr. 

samningsins var samningurinn gerður með fyrirvara um að hann skyldi öðlast gildi 

gagnvart einstökum sveitarfélögum við samþykkt viðkomandi sveitarstjórna á uppgjöri 

þeirra á skuldbindingum sem myndast í A-deild Brúar.  Lög nr. 127/2016 um breytingu 

á lögum nr. 1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins byggðu að meginstefnu til á 

fyrrgreindu samkomulagi aðila. 

Framlagt samkomulag felur í sér að Bláskógabyggð skuldbindur sig að greiða kr. 

44.965.564 framlag í jafnvægissjóð A-deildar Brúar, kr. 112.285.931 framlag í 

lífeyrisaukasjóð A-deildar Brúar og 12.080.057 framlag í varúðarsjóð A-deildar Brúar.  

Samtals eru þetta framlög að upphæð kr. 169.331.552. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi samkomulag um 

uppgjör við Brú lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga.  Jafnframt samþykkir 

sveitarstjórn samhljóða að umrædd framlög verði innt af hendi með útgáfu skuldabréfa 

skv. heimildum sem fram koma í samkomulaginu og útlistuð eru í fylgiskjölum 2,3 og 4 

með samkomulaginu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 

vegna áranna 2018-2021 til að mæta þessum skuldbindingum sem samkomulagið felur í 

sér og útgáfu skuldabréfa.  Sveitarstjóra falið að útfæra viðauka í samstarfi við KPMG 

endurskoðun og afgreiða hann í takt við sveitarstjórnarlög og fjármálareglur 

sveitarfélaga. 

 

10. Mál til kynningar: 
10.1. Afrit af greinargerð Lex lögmannsstofu, dagsettri 28. desember 2017 til 

Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 

10.2. Afrit af greinargerð Landslaga, dagsettri 28. desember 2017 til Úrskurðarnefndar 

umhverfis- og auðlindamála. 
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Fundi slitið kl. 18:10. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H Jóhannsdóttir 


