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208. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 1. mars 2018, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Kristinn Bjarnason sem varamaður Valgerðar Sævarsdóttur, 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.   

 

Helgi Kjartansson, oddviti, setti fund og bauð fundarmenn velkomna.  Helgi lagði fram tillögu 

að dagskrárbreytingu, að inn komi einn nýr dagskrárliður 5.6.  Tillagan samþykkt samhljóða.  

Gengið var til dagskrár. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 192. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 150. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 31. janúar 

2018 – 18-72. 

Mál nr. 13; Snorrastaðir lóð lnr. 168107: Byggingar á lóð: Fyrirspurn – 1801056. 

Lögð fram lagfærð tillaga að byggingu sumarhúss á lóð úr landi Snorrastaða með 

lnr. 168107 sem liggur við Stekká. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi tillögu að 

staðsetningu á nýju frístundahúsi á lóðinni og vísar afgreiðslu málsins til 

byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 14; Asparlundur lnr 167058: Stofnun nýrrar lóðar fyri ferðaþjónustu: 

Fyrirspurn – 1802008. 

Lögð fram fyrirspurn Egils Hjartarsonar dags. 30. janúar 2018 um hvort að 

mögulegt verði að skrá hluta lands Asparlundar í Laugarási, austan 

Skálholtsvegar, sem verslun- og þjónustu vegna uppbyggingar ferðaþjónustu. 

Samkvæmt fylgibréfi er gert ráð fyrir byggingu 10 um 25 fm gistihúsum, opnum 

skála með heitum laugum og stærri byggingu með um 15 herbergjum til útleigu, 

starfsmannaaðstöðu o.fl. 

Forsenda uppbyggingar í samræmi við erindi er að bæði aðal- og deiliskipulagi 

svæðisins verði breytt þar sem svæðið er í dag skilgreint sem 

landbúnaðarsvæði/garðyrkjulóð. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur að áður en 

hægt er að taka afstöðu til slíkra breytinga þurfi að gera betur grein fyrir 

fyrirhugaðri uppbyggingu á lóðinni. 

 

Mál nr. 15; Kjóastaðir 2 lnr 167132: 10 tjöld til útleigu: Fyrirspurn – 1712030. 

Lögð fram greinargerð Hjalta Gunnarssonar og Ásu Dalkarls á ensku þar sem gerð 

er betur grein fyrir hugmyndum um uppbyggingu mongólatjalda í landi Kjóastaða, 

sbr. bókun skipulagsnefndar frá 21. desember sl. Þar kemur m.a. fram að 

hugmyndin er að setja upp 10 tjöld auk þjónustuhúss með klósettum og sturtum. 

Í ljósi nálægðar fyrirhugaðrar uppbyggingar við aðliggjandi jörð telur nefndin 

nauðsynlegt að fyrirliggjandi hugmyndir verði kynntar fyrir hagsmunaaðilum á 
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svæðinu áður en ákveðið verður um framhald málsins. Er skipulagsfulltrúa falið 

að sjá um þá kynningu, en umsækjendur þurfa þá að útvega gögn á íslensku. 

 

Mál nr. 16; Sandamýri lnr. 223807: Nýbyggingar og breyting í lögbýli: 

Deiliskipulag – 1711048. 
Lagt fram erindi Valdimars Harðarsonar arkitekts dags. 22. janúar 2018, f.h. 

eigenda landsins Sandamýri lnr. 223807 þar sem óskað er eftir afgreiðslu á 

deiliskipulagi lögbýlis fyrir landið. Um er að ræða 10,4 ha land sem liggur milli 

Einholtsvegar og Einholtslækjar og er fyrirhugað að byggja þar íbúðarhús, 

aðstöðuhús fyrir dýralæknaþjónustu og gripahús. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að stofnað verði nýtt 

lögbýli á lóðinni en telur að byggingar ættu ekki að fara nær Einiholtslæk en 50 

m, sbr. ákvæði skipulagsreglugerðar. Fyrsta skrefið í ferlinu er þó að kynna 

lýsingu deiliskipulags skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga. Gerir sveitarstjórn ekki 

athugasemd við að slík lýsing verði kynnt, byggð á fyrirliggjandi gögnum. 

 

Mál nr. 22; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 18-72 – 1801007F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 31. janúar 2018 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 151. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 14. febrúar 

2017- 18-73. 

Mál nr. 1; Melur lnr 224158: Aukið byggingarmagn á byggingarreit B-1: 

Deiliskipulagsbreyting – 1802031. 

Lögð fram umsókn Geysisholts ehf. dags. 19. febrúar 2018 um breytingu á 

deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis sem nær til lóðarinnar Mels (lnr. 

224158) úr landi Einiholts. Um er að ræða skilmálabreytingu sem felst í að innan 

byggingarreits B-1 verði heimilt að byggja allt að 80 fm þjónustuhús fyrir rafbíla 

auk rafhleðslustöðvar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við breytinguna, sem að 

mati sveitarstjórnar er óveruleg skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga. Ekki er talin 

þörf á að grenndarkynna hana skv. 44. gr. skipulagslaga. 

 

Mál nr. 4; V-Gata 32: Umsókn um byggingarleyfi: Gestahús – 1802025. 

Lögð fram umsókn Páls Rúnars Ingólfssonar og Eydísar Guðrúnar Sigurðardóttur 

dags. 12. febrúar 2018 um byggingarleyfi fyrir 21 fm gestahúsi á lóðinni V-gata 

32 úr landi Miðfells. Lóðin er skráð 8.196 fm að stærð og á henni stendur 71 fm 

frístundahús byggt 1965.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd 

við að umsóknin verði grenndarkynnt fyrir eigendum aðliggjandi lóða skv. 44. gr. 

skipulagslaga. Ef engar athugasemdir berast við grenndarkynningu er málinu 

vísað til afgreiðslu byggingarfulltrúa. 

 

Mál nr. 12; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 18-73 – 1802002F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 14. febrúar 2018 lagðar fram til kynningar. 

 

1.4. 6. hönnunarfundur vegna leikskóla í Reykholti. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.5. Fundur vinnuhóps vegna endurskoðunar deiliskipulags Reykholts, dags. 20. 

febrúar 2018. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 
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2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 45. fundur stjórnar byggðarsamlags UTU. 

2.2. 50. fundur stjórnar byggðarsamlags UTU. 

2.3. Fundur NOS, haldinn í Árnesi þann 22. febrúar 2018. 

 

3. Framkvæmdaáætlun 2018; Bjarni Daníelsson, sviðsstjóri, kynnir 

framkvæmdaáætlun Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar. 

Bjarni Daníelsson, sviðsstjóri Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar, mætti á 

fundinn undir þessum dagskrárlið. 

Bjarni kynnti áætlun um viðhaldsverkefni og nýframkvæmdir á árinu 2018, sem er í 

samræmi við samþykktan fjárhagsramma sveitarstjórnar fyrir árið 2018.  Umræða varð 

um fyrirliggjandi áætlun ársins 2018. 

 

4. Þingmál til umsagnar: 

4.1. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 26. febrúar 2018; tillaga til 

þingályktunar um bætta stjórnsýslu í umgengnismálum sent til umsagnar (þingmál 

90). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn um 

framlagða tillögu til þingsályktunar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu 

til þingsályktunar.  

 

4.2. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 26. febrúar 2018; tillaga til 

þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku 

(þingmál 179). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn um 

framlagða tillögu til þingsályktunar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu 

til þingsályktunar.  

 

5. Skipulagsmál: 

5.1. Tölvuskeyti Skipulagsstofnunar, dags. 14. febrúar 2018; Aðalskipulag 

Bláskógabyggðar 2015 – 2027. 

Lagt fram tölvuskeyti Skipulagsstofnunar til skipulagsfulltrúa, dags. 14. febrúar 

2018.  Efni skeytisins fjallar um sveitarfélagamörk milli Bláskógabyggðar og 

Kjósarhrepps.  Eins og staðan er núna á tillögum að endurskoðuðu 

aðalskipulögum þessara sveitarfélaga, þá er ósamræmi er varðar 

sveitarfélagamörk milli Fellsenda og Fremri Háls.  Þar sem landsvæði skarast gera 

sveitarfélögin ráð fyrir mismunandi landnotkun á umræddu svæði.  Samræmi skal 

gæta skv. 3. mgr. 28. gr. skipulagslaga.  Í endurskoðuðu aðalskipulagi  

Bláskógabyggðar kemur fram að mörk jarðanna sé óviss beggja vegna 

Kjósarskarðs. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur skipulagsfulltrúa og ráðgjöfum að vinna að 

lausn þessa máls í samráði við fulltrúa Kjósarhrepps, þannig að finna megi 

samræmi milli tillagna að endurskoðuðu aðalskipulögum sveitarfélaganna. 

 

5.2. Tillaga að breytingu Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011 - 2030; athafnasvæði í 

Flugumýri Desjamýri. 
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Lagt fram tölvuskeyti frá Mosfellsbæ, dags. 19. febrúar 2018, þar sem kynnt er 

tillaga að breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030. Um er að ræða 

tillögu að breytingu á aðalskipulaginu er varðar athafnasvæði í Flugumýri / 

Desjamýri. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við kynnta tillögu. 

 

5.3. Tillaga að breytingu Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030; Laugavegur- 

Skipholt, reitur 25. 

Lagt fram bréf Umhverfis- og tæknisviðs Reykjavíkurborgar, dags. 8. febrúar 

2018, þar sem kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030. Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulaginu er varðar Laugarveg – 

Skipholt, reit 25, þar sem byggingarmagn er aukið og breytt heimildum um fjölda 

íbúða. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við kynnta tillögu. 

 

5.4. Tillaga að breytingu Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030; breytt afmörkun 

landnotkunar. 

Lagt fram bréf Umhverfis- og tæknisviðs Reykjavíkurborgar, dags. 21. febrúar 

2018, þar sem kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030. Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulaginu er varðar breytta 

afmörkun landnotkunar fyrir samfélagsstofnanir og fleiri sambærilegar 

lagfæringar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við kynnta tillögu. 

 

5.5. Tillaga að breytingu Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030; iðnaður og önnur 

landfrek starfsemi. 

Lagt fram bréf Umhverfis- og tæknisviðs Reykjavíkurborgar, dags. 21. febrúar 

2018, þar sem kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030. Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulaginu sem felur í sér að 

endurmeta stefnu um einstök atvinnusvæði í ljósi nýrrar stöðu og á grundvelli 

heildstæðrar greiningar á iðnaðar- og athafnasvæðum á höfuðborgarsvæðinu öllu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við kynnta tillögu. 

 

5.6. Tillaga um breytingu á deiliskipulagi fyrir skólasvæðið í Reykholti. 

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi stofnanasvæðis í Reykholti sem 

samþykkt var 23. nóvember 2017.  Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir 

byggingu dagheimilis (leikskóla) á svæði austan við bílastæði við Aratungu. Með 

breytingunni er byggingarreitur fyrir leikskólann stækkaður til norðausturs.  

Byggingarskilmálar haldast óbreyttir, en aukið rými gefið til þess að hliðra 

byggingu innan byggingarreits til að skapa aukið rými fyrir leiksvæði. 

Að mati sveitarstjórnar er 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. 

 

6. Lántaka Héraðsnefndar Árnesinga vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð. 

Ákvörðun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar um að veita stofnun/félagi sem sveitarfélagið 

á í samvinnu við önnur sveitarfélög, einfalda ábyrgð vegna lántöku þess hjá Lánasjóði 

sveitarfélaga og hún tryggð með tekjum sveitarfélagsins:  
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Sveitarfélagið Bláskógabyggð samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð á sínum hluta 

vegna lántöku eftirfarandi stofnana Héraðsnefndar Árnesinga hjá Lánasjóði sveitarfélaga, 

samtals að upphæð 67.300.000 kr. sem skiptist á eftirfarandi stofnanir: 

Brunavarnir Árnessýslu  að fjárhæð  15.900.000 kr 

Byggðasafn Árnesinga  að fjárhæð  14.300.000 kr. 

Héraðsskjalasafn Árnesinga að fjárhæð  10.700.000 kr. 

Listasafn Árnesinga  að fjárhæð    4.300.000 kr. 

Tónlistarskóli Árnesinga  að fjárhæð  22.100.000 kr. 

til allt að 40 ára. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í 

hlutfalli við eignarhluti í Brunavörnum Árnessýslu, Byggðasafni Árnesinga, 

Héraðsskjalasafni Árnesinga, Listasafni Árnesinga og Tónlistarskóla Árnesinga. 

Bláskógabyggð veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. 

heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns 

kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að ganga frá uppgjöri við Brú 

lífeyrissjóð vegna breytinga á A-deild sjóðsins sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers 

hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda 

Brunavarna Árnessýslu, Byggðasafns Árnesinga, Héraðsskjalasafns Árnesinga, 

Listasafns Árnesinga og Tónlistarskóla Árnesinga til að breyta ekki ákvæði samþykkta 

stofnananna sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki 

fara að neinu leyti til einkaaðila. 

Fari svo að Bláskógabyggð selji eignarhlut í Brunavörnum Árnessýslu, Byggðasafni 

Árnesinga, Héraðsskjalasafni Árnesinga, Listasafni Árnesinga og Tónlistarskóla 

Árnesinga til annarra opinberra aðila, skuldbindur Bláskógabyggð sig til að sjá til þess að 

jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. 

Jafnframt er Valtý Valtýssyni, kt. 221060-2379, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess 

að staðfesta f.h. Bláskógabyggðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á 

lánssamninginn.  

 

7. Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð. 

Lagt fram tölvuskeyti Guðmundar Daníelssonar, dags. 26. febrúar 2018, ásamt yfirliti 

yfir skipulagningu á uppbyggingu á ljósleiðarakerfi í Bláskógabyggð og tímasettri 

áætlun verkefna. 

Fyrir liggur að um markaðsbrest er að ræða innan Bláskógabyggðar eftir síðustu 

auglýsingu um áhugasama markaðsaðila. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir 

samhljóða að hönnunar og greiningarvinnu verði haldið áfram að höfðu samráði við 

aðila sem málið varðar.  Sveitarstjóra og oddvita falið að vinna með ráðgjafa af 

framgangi verkefnisins. 

 

8. Skýrsla vinnuhóps sveitarstjórnar Bláskógabyggðar; þarfagreining og mótun 

framtíðarstefnu er varðar skólahúsnæði sveitarfélagsins. 

Vinnuhópur sveitarstjórnar um þarfagreiningu og mótun framtíðarstefnu er varðar 

skólahúsnæði sveitarfélagsins kynnti vinnu sem átt hefur sér stað.  Farið var yfir hvernig 

skýrsluskil verði.   

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vinnuhópurinn kynni 

skólastjórnendum vinnuna til að kalla fram viðbrögð þeirra gagnvart henni.  Að því 
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loknu mun vinnuhópurinn skila lokaskýrslu til sveitarstjórnar á aprílfundi og verður hún 

þá afgreidd formlega hjá sveitarstjórn. 

 

9. Ástand vegakerfis í Bláskógabyggð. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar lýsir yfir þungum áhyggjum vegna ástands vegakerfisins 

og áningarstaða innan sveitarfélagsins.  Stofnbrautir eru víða mjög illa farnar og skapa 

verulega hættu fyrir vegfarendur.  Daglega verða vegfarendur fyrir óhöppum við að fara 

um vegina s.s. að sprengja dekk og eyðileggja felgur.  Slík óhöpp skapa einnig mikla 

hættu þeirra vegfarenda sem eru að ferðast um á sama tíma.  Stofnvegir s.s. 

Þingvallavegur og Biskupstungnabraut eru í það slæmu ástandi að telja má ábyrgðarhlut 

að leyfa umferð um þá vegi.  Stóra vandamálið er að það er enginn annar vegur sem 

getur tekið við þessari miklu umferð.  Rétt er að benda á í þessu sambandi, að 

umferðaraukning á Suðurlandi á árinu 2016 er 21% miðað við fyrra ár og 10,1% á árinu 

2017. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skorar á stjórnvöld og Vegagerðina að bregðast við 

þessum brýna vanda og ráðast í aðgerðir til úrbóta tafarlaust.  Það er ekki valkostur að 

sitja hjá aðgerðarlaus þegar gestum og íbúum er búinn slík hætta sem skapast hefur.  

Ríkisvaldið verður að tryggja Vegagerðinni fjármagn til þess að ráðast í þær úrbætur til 

að tryggja lágmarksöryggi vegfarenda.  Eins og staðan er núna þá er þetta mikill 

ábyrðarhlutur sem hvílir á ríkisvaldinu og Vegagerðinni sem veghaldari. 

Jafnframt vísar sveitarstjórn Bláskógabyggðar í fyrri bókun og áskorun sína frá síðasta 

ári, á 197. fundi sveitarstjórnar þann 6. apríl 2017. 

 

10. Innsend bréf og erindi: 

10.1. Tölvuskeyti Hjálparstarfs kirkjunnar, dags. 26. febrúar 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Hjálparastarfs kirkjunnar þar sem óskað er eftir 

fjárstuðningi í formi styrktarlínu eða auglýsingar í páskablaði Margt smátt.  

Erindinu hafnað. 

  

10.2. Bréf Veiðifélags Eystri-Rangár, dags. 25. janúar 2018; erindinu frestað á 207. 

fundi sveitarstjórnar.  Borist hafa viðbótargögn vegna umsóknar um starfsleyfi. 

Lagt fram erindi Stefaníu K. Karlsdóttur dags. 25. janúar 2018, f.h. veiðifélags 

Eystri Rangár vegna umsóknar um starfsleyfi vegna framleiðslu á seiðum  í 

seiðaeldisstöðinni Eyjarlandi (lnr. 167649). Meðfylgjandi er afrit af umsókn dags. 

29. janúar 2018 um starfsleyfi til Umhverfisstofnunar fyrir 19,9 tonna fiskeldi 

ásamt útfylltum gátlista um umfang framkvæmdar og hugsanleg umhverfisáhrif.  

Einnig hefur umsækjandi sent inn minnisblað sem viðbótargögn vegna 

umsóknarinnar, ásamt áætlun um stöðvun rekstrar, vöktunaráætlun helstu 

umhverfisþátta og yfirlit yfir skráningar við innra eftirlit. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að starfsemin skuli háð mati á 

umhverfisáhrifum. 

 

10.3. Bréf Golfklúbbsins Dalbúa, dags 23. febrúar 2018; umsókn um styrk á móti 

fasteignagjöldum. 

Lagt fram bréf Golfklúbbsins Dalbúa þar sem ítrekuð er beiðni um styrk með 

niðurfellingu fasteignagjalda 2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir bréfritara á að ekki hefur verið greiddur 

styrkur á móti fasteignagjöldum til Dalbúa síðan fyrir undirritun 

samstarfssamnings, sem undirritaður var 14. maí 2010.  Styrkir á móti 

fasteignagjöldum eru allir afgreiddir fyrir 1. maí ár hvert, enda sótti Dalbúi um 

þann styrk 10. apríl 2010. 
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Í fyrrgreindum samstarfssamningi kemur skýrt fram, í 10. grein, að ekki verði um 

frekari fjárveitingar til Dalbúa nema ef Dalbúi taki að sér önnur verkefni á vegum 

sveitarfélagsins.  Samningurinn er ótímabundinn. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hvetur Golfklúbbinn Dalbúa að standa við þau 

ákvæði sem fram koma í samstarfssamningum til að sveitarfélagið geti greitt 

klúbbnum þann styrk sem samið var um. 

 

10.4. Drög að áfangastaðaáætlun DMP; til umsagnar og athugasemda. 

Lögð fram drög að Áfangastaðaáætlun DMP til umsagnar sveitarstjórnar, sem 

Markaðsstofa Suðurlands hefur sent út til sveitarfélaganna þann 23. febrúar 2018.  

Stefnt er að því að lokaskil Áfangastaðaáætlunar til Ferðamálastofu verði 2. maí 

2018, og verkefnastjórar á Suðurlandi stefna á að senda sveitarfélögum til 

samþykktar lokaútgáfu af Áfangastaðaáætlun Suðurlands ásamt 

aðgerðaráætlunum þann 30. apríl 2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við framlögð drög að 

Áfangastaðaáætlun.  Þó finnst sveitarstjórn nauðsynlegt að sett verði inn í 

áætlunina, að ríkisvaldið tryggi að leiðbeiningar um lokaða vegi fari sjálfkrafa inn 

á GPS leiðsagnarkerfi til að auðvelda og tryggja sem öruggasta flæði umferðar á 

vegum landsins.  Tíðar lokanir, takmörkuð þjónusta og ófærð á vegum kalla á að 

slíkar lausnir verði innleiddar líkt og gert í öllum nágrannalöndum okkar. 

 

10.5. Bréf Margrétar Harðardóttur, dags. 23. febrúar 2018; umsókn um námsleyfi 

veturinn 2018-2019. 

Lagt fram bréf Margrétar Harðardóttur þar sem óskað er eftir að fá starfshlutfalli 

sínu breytt í 50% á meðan hún stundar fullt nám veturinn 2018-2019, en haldi 

fullum launum, 100% stöðu.  Sveitarstjórn samþykkir beiðni um námsleyfi, en 

getur ekki fallist á framkomna beiðni um að halda fullum launum, enda felst í því 

fordæmi sem ekki hefur verið viðhaft til þessa og ekki í samræmi við stöðu 

annarra einstaklinga í störfum hjá Bláskógabyggð í sambærilegri aðstöðu.  

Sveitarstjórn bendir á að sveitarfélagið greiðir í endurmenntunarsjóð kennara og 

hvetur bréfritara að sækja um styrk þangað, enda hefur sjóðurinn það hlutverk. 

 

10.6. Tölvuskeyti frá Karlakór Hreppamanna, dags. 27. febrúar 2018; styrkbeiðni vegna 

útgáfu söngskrár. 

Lagt fram tölvuskeyti Karlakórs Hreppamanna þar sem óskað er eftir styrk í formi 

styrktarlínu í söngskrá kórsins, að upphæð kr. 10.000. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að kaupa styrktarlínu í 

umræddri söngskrá. 

 

11. Mál til kynningar: 
11.1. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 14. febrúar 2018; handbók 

um íbúasamráð. 

11.2. Bréf Vinnumálastofnunar, dags. 14. febrúar 2018; möguleikar á að ráða 

háskólamenntaða atvinnuleitendur til sumarstarfa. 

11.3. Úrskurður frá Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála; mál nr. 138/2017. 

11.4. Kynning Jóns Guðmundssonar, Landbúnaðarháskóla Íslands, um innviði fyrir 

metanvinnslu úr lífrænum hráefnum. 

11.5. Virkjun vindorku á Íslandi; stefnumótunar- og leiðbeiningarrit Landverndar. 

11.6. Skýrsla Elísabetar Björneyjar Lárusdóttur um stöðu úrgangsmála í 

Bláskógabyggð. 
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Elísabet B. Lárusdóttir mætti á fundinn undir þessum dagskrárlið og kynnti 

skýrsluna.  Umræður urðu um efni hennar og svaraði Elísabet framkomnum 

fyrirspurnum.  Skýrslan verður síðan á dagskrá næsta reglubundna fundi 

sveitarstjórnar í byrjun apríl n.k. 

 

 

Fundi slitið kl. 19:50. 
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