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209. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 5. apríl 2018, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Axel Sæland sem varamaður Óttars Braga 

Þráinssonar, 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.  Gengið var til 

dagskrár. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 193. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 152. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 28. febrúar 

2018 – 18-74. 

 

Mál nr. 1; Lindarskógur 6-8: Laugarvatn: Deiliskipulagsbreyting – 1504050. 

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar Lindarskógur 6-8 á 

Laugarvatni. Á fundi skipulagsnefndar 22. apríl 2015 var lögð fram beiðni um 

breytingu á afmörkun byggingarreits og var samþykkt að grenndarkynna slíka 

breytingu. Af því varð ekki en nú er hér lögð fram að nýju tillaga að breytingu til 

samræmis við fyrri beiðni. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að grenndarkynna breytinguna fyrir 

lóðarhöfum aðliggjandi lóða. 

 

Mál nr. 2; Þingvallavegur (36-04): Endurbætur milli þjónustumiðstöðvar og 

vegamóta við Vallaveg: Framkvæmdaleyfi – 1708019. 

Lögð fram umsókn Vegagerðarinnar dags. 26. febrúar 2018 um framkvæmdaleyfi 

vegna endurbóta á 8 km kafla Þingvallavegar milli þjónustumiðstöðvar og 

vegamóta við Vallaveg. Fyrir liggur álit Skipulagsstofnunar dags. 16. febrúar 

2018 um að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að veitt verði 

framkvæmdaleyfi fyrir endurbótum vegarins í samræmi við fyrirliggjandi 

umsókn. Er þetta með fyrirvara um að ekki er komið framkvæmdaleyfi fyrir 

efnistöku úr Svartagili, en það mál verður afgreitt sérstaklega. Sveitarstjórn lýsir 

þó áhyggjum sínum af því að verkið sé unnið í tveimur áföngum en ekki einum 

vegna mikillar röskunar á umferð íbúa og gesta um þjóðgarðinn. 

 

Mál nr. 3; Launrétt 1 lnr 167386: Laugarás: Leyfi fyrir heimagistingu: Fyrirspurn 

– 1803009. 

Lögð fram fyrirspurn Erlings Sæmundssonar dags. 5. mars 2018 um hvort að 

heimild fáist til að vera með heimagistingu í 3 herbergjum í íbúðarhúsinu Launrétt 

1 í Laugarási. Húsið er á svæði sem í skipulagi er skilgreint sem svæði fyrir 

opinbera þjónustu. 



Fundargerð sveitarstjórnar Bláskógabyggðar    1432 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur að forsenda leyfisveitingar fyrir 

heimagistingu umfram 90 daga sé að gerð sé breyting á aðal- og deiliskipulagi 

svæðisins. 

 

Mál nr. 4; Kjarnholt 1 lnr 167127: Kjarnholt 1 lóð 7, 8 og 9: Nýjar lóðir: 

Deiliskipulagsbreyting – 1803005. 

Borist hefur bréf frá Magnúsi Einarssyni, dags. 28. mars 2018, þar sem umrædd 

umsókn um breytingu á deiliskipulagi er dregin til baka. 

 

Mál nr. 14; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 18-74 – 1802005F. 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 28. febrúar 2018 lagðar fram til kynningar. 

 

1.3. 153. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingarfulltrúa frá 14. mars 

2017- 18-75. 

 

Mál nr. 1; Launrétt 1 lnr 167386: Laugarás: Breytt notkun í verslunar- og 

þjónustulóð: Aðalskipulagsbreyting – 1803055. 

Lögð fram umsókn Erlings Sæmundssonar og Önnu Fíu Ólafsdóttur dags. 15. 

mars 2018 um breytingu á aðalskipulagi á svæði sem nær yfir lóðina Launrétt 1. 

Óskað er eftir að landnotkun verði breytt á þann veg að heimilt verði að veita 

rekstrarleyfi fyrir gistingu. 

Í ljósi staðsetningar lóðarinnar og aðkomu gerir sveitarstjórn Bláskógabyggðar 

ekki athugasemd við að aðalskipulagi verði breytt á þann veg að heimilt verði að 

gera ráð fyrir gistirekstri í húsinu. Sveitarstjórn samþykkir að farið verði með 

breytinguna sem verulega breytingu strax í kjölfar þess að aðalskipulag 

sveitarfélagsins sem nú er í vinnslu tekur gildi. 

 

Mál nr. 2; Launrétt 1 lnr 167386: Laugarás: Breytt notkun í verslunar- og 

þjónustulóð: Deiliskipulagsbreyting – 1803056. 

Lögð fram umsókn Erlings Sæmundssonar og Önnu Fíu Ólafsdóttur dags. 15. 

mars 2018 um breytingu á deiliskipulagi á svæði sem nær yfir lóðina Launrétt 1. 

Óskað er eftir að landnotkun verði breytt á þann veg að heimilt verði að veita 

rekstrarleyfi fyrir gistingu. 

Í ljósi staðsetningar lóðarinnar og aðkomu gerir sveitarstjórn Bláskógabyggðar 

ekki athugasemd við að deiliskipulagi svæðisins verði breytt á þann veg að heimilt 

verði að gera ráð fyrir gistirekstri í húsinu. Er mælt með að breytingin verði 

auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins. 

 

Mál nr. 3; Melur lnr 224158: Nýr byggingarreitur B-3: 5 gistihús: 

Deiliskipulagsbreyting – 1803054. 

Lögð fram umsókn Geysisholts ehf. dags. 15. mars 2018 um breytingu á 

deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðisins Mels. Í breytingunni felst að innan 

byggingarreits B-3 verði heimilt að byggja 5 allt að 100 fm gistihús með þremur 

herbergjum. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er breytingin í samræmi við 

aðalskipulag svæðisins og gerir ekki athugasemd við að tillagan verði auglýst skv. 

1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
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Mál nr. 4; Heiðarbær lóð lnr. 170249: Byggingar á lóð: Fyrirspurn – 1709144. 

Lögð fram að nýju fyrirspurn Stay ehf dags. 8. júní 2017 um byggingu á nýju um 

171 fm sumarhúsi á lóðinni Heiðarbær 170249 í samræmi við meðfylgjandi 

teikningu. 

Í ljósi afstöðu landeigenda og að í gildandi lóðarleigusamningi er gert ráð fyrir 

minnkun lóðarinnar mælir samþykkir sveitarstjórn ekki að gefið verði út 

byggingarleyfi í samræmi við fyrirliggjandi fyrirspurn. 

 

Mál nr. 5; Kolviðarholt frístundasvæði: Böðmóðsstaðir 1 167625: Deiliskipulag – 

1707002. 

Lögð fram endurskoðuð tillaga að deiliskipulagi 42 frístundahúsalóða á 37 ha 

svæði úr landi Böðmóðsstaða sem kallast Kolviðarholt rétt austan Hólaár. 

Afgreiðslu tillögunnar var frestað á fundi skipulagsnefndar 25. janúar 2018 og var 

þá bókað að gera þyrfti breytingar á fráveitu svæðisins. Í þeirri tillögu sem nú er 

lögð fram er gert ráð fyrir sameiginlegri fráveitu og afmörkuð tvö svæði fyrir 

fráveitumannvirki. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir  deiliskipulagið með ofangreindum 

breytingum auk annarra minniháttar breytingu í samráði við skipulagsfulltrúa.  

Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram. 

 

Mál nr. 6; Lækjarbraut 11 lnr 203023: Syðri-Reykir 3 lnr 167164: Niðurfelling 

lóðar – 1803049. 

Lögð fram umsókn Syðri-Reykja ehf. dags. 15. mars 2018 um að lóðina 

Lækjarbraut 11 lnr. 203023 inn í upprunalandið sem er Syðri-Reykir 1 lnr. 

167162. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að lóðin verði afskráð í 

samræmi við umsókn. 

 

Mál nr. 7; Leynir Rimatjörn lnr 207855: Færanlegt plasthús: Fyrirspurn – 

1803048. 

Lögð fram fyrirspurn Guðmundar Óla Ingimundarsonar dags. 7. mars 2018 um 

hvort að heimilt verði að setja upp færanlegt 1.020 fm plasthús á landi 

Rimatjarnar. Landið er í aðalskipulagi skilgreint sem frístundabyggð og í gildi er 

deiliskipulag frístundabyggðar. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er forsenda fyrir framkvæmdum í 

samræmi við fyrirspurn, að skipulagi svæðisins verði breytt úr frístundabyggð í 

landbúnaðarsvæði. 

 

Mál nr. 8; Kjóastaðir 1 land 2 lnr 220934: Breyting á aðkomu að þjónustuhúsi: 

Deiliskipulagsbreyting – 1803044. 

Lögð fram umsókn Skjóts ehf. dags. 13. mars 2018 um hvort að heimilt verði að 

útbúa nýja aðkomu tjald- og þjónustusvæðis Skjóls, vestan við núverandi aðkomu 

að Kjóastöðum. 

Í ljósi mikillar og sívaxandi umferðar um þjóðveginn á þessu svæði samþykkir 

sveitarstjórn ekki að bætt verði við nýrri aðkomu. 

 

Mál nr. 9; Skálabrekka lóð lnr 170780: Staðfesting á afmörkun lóðar – 1803027. 

Lögð fram umsókn Guðbjartar Vilhelmssonar dags. 7. mars 2018 þar sem óskað 

er eftir staðfestingu á afmörkun lóðarinnar og að ekki sé gerð athugasemd við 

staðfestingu landsskipta. 
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við afmörkun og stærð 

lóðarinnar með fyrirvara um samþykki eigenda og lóðarhafa aðliggjandi lóða á 

lóðarmörkum. Ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga. 

 

Mál nr. 10; Skálholt lnr. 167166: Deiliskipulag – 1705001. 

Lögð fram að lokinni kynningu skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga tillaga að 

deiliskipulagi fyrir Skálholtsjörðina. Fyrir liggja umsagnir Minjastofnunar, 

Náttúrufræðistofnunar, Vegagerðarinnar, Heilbrigðiseftirlitsins og 

Umhverfisstofnunar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að tillagan verði auglýst skv. 

1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, með fyrirvara um minniháttar 

lagfæringar í samráði við skipulagsfulltrúa. 

 

Mál nr. 24; Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 18-75 – 1803002F. 

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

 

1.4. 9. hönnunarfundur vegna leikskóla í Reykholti.  

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

Einnig lögð fram fundargerð vegna opnunar tilboða í að taka grunn að nýjum 

leikskóla í Reykholti.  Opnun tilboða vegna verðkönnunar átti sér stað 4. apríl s.l.  

Alls tóku þrír verktakar þátt í verðkönnuninni.  Tilboð sem bárust voru (með vsk): 

Ketilbjörn ehf. kr. 25.627.576 

BD vélar ehf kr. 17.055.540 

Árni ehf  kr. 35.645.000 

Framkvæmda- og veitusvið hafa yfirfarið tilboðin og komist að raun um að þau 

eru sambærileg.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að hefja 

samningaviðræður við lægstbjóðanda, BD vélar ehf.,  og felur Framkvæmda- og 

veitusviði að fara í gegnum innsend tilboð við fyrsta tækifæri þannig að 

framkvæmdir geti hafist sem fyrst. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að bjóða út byggingu nýs 

leikskóla í Reykholti eins fljótt og auðið er.  Um verður að ræða alútboð á 

byggingu og leiksvæði. 

 

1.5. Fundur vinnuhóps vegna endurskoðunar deiliskipulags Reykholts, dags. 21. mars 

2018. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 51. fundur stjórnar byggðarsamlags UTU. 

2.2. Fundur NOS, haldinn í Árnesi þann 20. mars 2018, ásamt ársreikningi Skóla- og 

velferðarþjónustu Árnesþings bs. 2017 og afrit af bréfi til SASS. 

2.3. Fundur endurskoðunarnefndar á fjallskilasamþykkt Árnessýslu, dags. 23. mars 

2018. 

2.4. 20. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.5. 21. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.6. 15. fundur stjórnar Byggðasafns Árnesinga. 

2.7. 185. fundur heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

2.8. 858. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
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3. Skipulagsmál: 

3.1. Matskyldufyrirspurn frá Vegagerðinni vegna efnistöku í Svartagili í 

Bláskógabyggð. 

Lögð fram beiðni Skipulagsstofnunar um umsögn um matsskyldu fyrirhugaðrar 

efnistöku í Svartagili innan þjóðgarðsins á Þingvöllum. Meðfylgjandi er 

greinargerð Vegagerðarinnar dags. mars 2018 þar sem fram kemur að fyrirhugað 

sé að taka allt að 30.000 rúmmetra úr námunni í tengslum við framkvæmdir á 

Þingvallavegi milli þjónustumiðstöðvar og syðri gatnamóta við Vallarveg. Um er 

að ræða námu sem notuð hefur verið í nokkurn tíma í tengslum við ýmsar 

framkvæmdir innan þjóðgarðsins. Er efnistakan í samræmi við gildandi 

aðalskipulag Bláskógabyggðar fyrir Þingvallasveit, 2004-2016, en þar er svæðið 

merkt sem E3. 

Að mati sveitarstjórnar Bláskógabyggðar er ekki talið að framkvæmdin skuli háð 

mati á umhverfisáhrifum í ljósi þess að um er að ræða tiltölulega takmarkaða 

framkvæmd á svæði sem þegar er nýtt til efnistöku. Þá er náman einnig lítið 

sýnileg og er ekki talið að framkvæmdin muni hafa veruleg áhrif á ásýnd 

Þingvallasvæðisins. 

 

3.2. Bréf Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, dags. 22. mars 2018; tillaga 

að breytingu aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, breytt afmörkun 

landnotkunar. 

Lagt fram bréf Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar þar sem kynnt er 

að nýju verklýsing umhverfis- og skipulagssviðs vegna breytinga á aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030.  Í breytingunni felst breytt afmörkun landnotkunar fyrir 

samfélagsstofnanir og fleiri sambærilegar lagfæringar. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu. 

 

3.3. Bréf Skipulagsstofnunar, dags. 26. mars 2018; Aðalskipulag Bláskógabyggðar 

2015-2027. 

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar er varðar yfirferð stofnunarinnar vegna 

staðfestingar á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027.  Nokkrar 

athugasemdir koma fram í bréfi Skipulagsstofnunar sem óskað er viðbragða við 

svo unnt verði að staðfesta aðalskipulagið. 

Lögð fram tillaga að svörum við athugasemdum Skipulagsstofnunar sem unnin 

hafa verið í samvinnu við skipulagsfulltrúa og skipulagsráðgjafa.  Sveitarstjórn 

samþykkir fyrir sitt leyti tillögur að svörum við athugasemdum og felur 

skipulagsfulltrúa í samvinnu við skipulagsráðgjafa að senda svör við 

athugasemdum til Skipulagsstofnunar og óska eftir staðfestingu hennar á tillögu 

að Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 með þeim breytingum sem 

samþykktar hafa verið. 

 

4. Þingmál til umsagnar: 

4.1. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 22. mars 2018; frumvarp til laga um 

breytingu á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og 

byggðamála (þingmál 389). 

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

frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, 

sveitarstjórnar- og byggðamála. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fram lagt frumvarp 

að svo komnu máli. 
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4.2. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 27. febrúar 2018; frumvarp til laga um 

lögheimili og aðsetur (þingmál 345). 

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

frumvarp til laga um lögheimili og aðsetur. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fram lagt frumvarp 

að svo komnu máli. 

 

4.3. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 27. mars 2018; frumvarp til laga um 

jafna meðferð á vinnumarkaði (þingmál 394). 

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

frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur engar athugasemdir við fram lagt frumvarp 

að svo komnu máli. 

 

5. Ársreikningur Bláskógabyggðar 2017; ársreikningur lagður fram til fyrri 

umræðu. 

Auðunn Guðjónsson, endurskoðandi hjá KPMG, mætti á fundinn undir þessum 

dagskrárlið. 

Auðunn Guðjónsson og sveitarstjóri kynntu fyrirliggjandi ársreikning Bláskógabyggðar 

2017 ásamt endurskoðunarskýrslu 2017.  Umræða varð um niðurstöðu rekstrar 

Bláskógabyggðar á síðast liðnu ári og svöruðu Auðunn og sveitarstjóri framkomnum 

spurningum. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa ársreikningi til síðari 

umræðu í sveitarstjórn á næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar.  Einnig er ársreikningi 

Bláskógaveitu vísað til stjórnar Bláskógaveitu og óskað eftir afstöðu hennar fyrir síðari 

umræðu sveitarstjórnar. 

 

6. Ljósleiðaraverkefni Bláskógabyggðar; staða verkefnisins, umræða. 

Umræða varð um stöðu ljósleiðaraverkefnisins í Bláskógabyggð.  Búið er að undirrita 

samninga um styrkúthlutun í verkefninu Ísland ljóstengt vegna tenginga á 18 staði skv. 

leið 1 að upphæð kr. 6.166.890.  Einnig er búið að undirrita samning við samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið um byggðastyrk vegna ljósleiðaravæðingar að upphæð kr. 5,6 

mkr.  

Fram hefur komið ósk frá Mílu um afstöðu til þess að Míla tengi 8-10 staði innan 

Bláskógabyggðar í tengslum við fyrirhugað ljósleiðarakerfi í Grímsnes- og 

Grafningshreppi. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur oddvita, sveitarstjóra og ráðgjafa að fara yfir þessar 

hugmyndir og fá tilboð frá Mílu um tengingu umræddra staða.  Þegar tilboð liggur fyrir 

verður hagkvæmnin metin í tengslum við áætlanir og kostnaðargreiningu verkefnisins 

innan Bláskógabyggðar.  Niðurstaða þessarar skoðunar verði lögð fyrir sveitarstjórn til 

endanlegrar afgreiðslu. 

Einnig þarf að gera verkefnaáætlun um framkvæmdir á árinu 2018 í tengslum við 

fyrrgreinda styrkúthlutanir. 

 

7. Úrgangsmál í Bláskógabyggð, stefnumótun – stöðumatsgreining og framtíðarsýn. 

Elísabet Björney Lárusdóttir mætti á fundinn undir þessum dagskrárlið.  Hún gerði grein 

fyrir stöðumatsgreiningu og framtíðasýn í úrgangsmálum í Bláskógabyggð.   Ekki var 

unnt að ljúka skilum á skýrslu þar sem hún er í prófarkarlestri. Þetta eru áfangaskil á 

stefnumótun í úrgangsmálum hjá sveitarfélaginu. 

Næsti áfangi er að vinna að markmiðum sem fram koma í skýrslunni og meta árangur 

einstakra þátta.    
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8. Niðurstaða og úthlutun lóða að Hlöðuvöllum í Laugardalsafrétti. 

Auglýst hefur verið eftir aðilum til að nýta tvær lóðir innan Laugardalsafréttar, nánar 

tiltekið að Hlöðuvöllum.  Frestur til að svara auglýsingunni var til 3. apríl s.l.  Ein 

umsókn barst, frá Ferðafélagi Íslands sem á skálann sem staðsettur er þarna á 

Hlöðuvöllum. 

Oddvita og sveitarstjóra er falið að ræða við Ferðafélag Íslands og vinna drög að 

lóðarleigusamningi.  Þegar tillaga að lóðarleigusamningi liggur fyrir þá verður hann 

lagður fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. 

 

9. Skil vinnuhóps vegna greiningar á skólahúsnæði sveitarfélagsins. 
Lögð fram þarfagreining og mótun framtíðarstefnu er varðar skólahúsnæði 

Bláskógabyggðar, sem unnin hefur verið af vinnuhópi sem sveitarstjórn skipaði þann 

12. október 2017. 

Einnig lögð fram tillaga, dags. 28. mars 2018, frá skólastjórnendum Bláskógaskóla 

Laugarvatni um húsnæðismál skólans. 

Sveitarstjórn tekur undir framlagða tillögu stjórnenda Bláskógaskóla á Laugarvatni og 

felur sveitarstjóra og oddvita að vinna málið áfram í samstarfi við þá. 

 

10. Ákvörðun um niðurgreiðslur Bláskógabyggðar vegna vistunar barna hjá 

dagmæðrum. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að niðurgreiðslur vegna vistunar 

barns hjá dagmóður verði kr. 50.000 á mánuði fyrir fulla vistun, 8 klukkustundir á dag, 

5 daga vikunnar.  Ef ekki er um fulla vistun að ræða þá hlutfallast niðurgreiðslan í takt 

við vistunarhlutfall. 

 

11. Drög að samningi við Hellarannsóknarfélagi Íslands, sbr. dagskrárlið 8.2 á 207. 

fundi sveitarstjórnar. 
Lagðar fram hugmyndir um samkomulag við Hellarannsóknarfélag Íslands.  Vinna þarf 

betur í fyrirliggjandi hugmyndum og Helga Kjartanssyni og Kolbeini Sveinbjörnssyni 

falið að vinna málið áfram á grundvelli þeirra hugmynda sem eru fyrirliggjandi. 

 

12. Innsend bréf og erindi: 

12.1. Erindi stjórnenda Bláskógaskóla Reykholti, móttekið 23. mars 2018; framtíð 

gamla skólahússins í Reykholti. 

Lagt fram erindi stjórnenda Bláskógaskóla Reykholti um framtíð gamla 

skólahússins í Reykholti.  Þar eru settar fram hugmyndir um nýtingu húsnæðisins 

fyrir starfsemi Bláskógaskóla Reykholti.  Hugmyndirnar eru settar fram með þeim 

fyrirvara um hæfi húsnæðisins og að það standist þau leyfi sem krafist er vegna 

rekstur skólahúsnæðis. 

Kanna þarf betur ástand hússins áður en afstaða er tekin gagnvart erindinu. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar óskar eftir upplýsingum um ástand hússins með 

tilliti til framtíðar nýtingar þess frá Framkvæmda- og veitusviði Bláskógabyggðar. 

 

12.2. Tölvuskeyti Einstakra barna, dags. 21. mars 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Einstakra barna þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs 

félagsins.  Erindinu hafnað. 

 

12.3. Tölvuskeyti RARIK, dags. 21. mars 2018; umsókn um leiðslu á vegsvæði 

Vegagerðarinnar frá Brú að Reykholti. 
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Lagt fram tölvuskeyti RARIK þar sem óskað er eftir afstöðu sveitarstjórnar á 

lagnaleið fyrir 33 kV rafmagnsstrengs og ljósleiðararörs frá væntanlegri virkjun í 

landi Brúar að spennistöð RARIK í Reykholti.  Farið verði meðfram vegi alla leið 

og hefur Vegagerðin samþykkt lagnaleiðina fyrir sitt leyti með ákveðnum 

skilyrðum sem fram koma í bréfi dagsettu 6. september 2017. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirhugaða 

lagnaleið. 

 

12.4. Styrkumsókn Skógræktarinnar um uppbyggingu áningarstaðar á Laugarvatni, 

móttekin 16. mars 2018. 

Lagt fram erindi Skógræktarinnar, móttekið 16. mars 2018, þar sem óskað er eftir 

fjárstyrk til uppbyggingar áningarstaðar á Laugarvatni fyrir íbúa og ferðamenn 

sem sækja staðinn heim.  Sótt er um styrk að upphæð kr. 500.000 til að gera 

tengingar við gönguleiðir til og frá áningarstaðnum og gera sleðabrekku sunnan 

við áningarstaðinn. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að styrkja Skógræktina um 

kr. 500.000 til verkefnisins enda nýtist framkvæmdin skólanum og samfélaginu í 

Bláskógabyggð. Oddvita falið að ræða við fulltrúa Skógræktarinnar um útfærslu 

verkefnisins. 

 

12.5. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 21. mars 2018; beiðni um umsögn vegna 

umsóknar um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, Efri-Brekka. 

Lagt fram bréf Sýslumannsins á Suðurlandi þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi til reksturs gististaðar í flokki 

II að Efri-Brekku. Umsækjandi er Jóhannes Helgason kt. 021067-3509. 

Fyrir liggur samþykki byggingarfulltrúa, dags. 15. mars 2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt rekstrarleyfi 

verði veitt. 

 

12.6. Tölvuskeyti Mosfellsbæjar, dags. 16. mars 2018; friðlýsing Gamla 

Þingvallavegarins. 

Lagt fram tölvuskeyti Mosfellsbæjar þar sem kynntar eru hugmyndir 

Mosfellsbæjar um friðlýsingu Gamla Þingvallavegarins sem liggur í gegnum 

sveitarfélögin Mosfellsbæ, Grímsnes- og Grafningshrepp og Bláskógabyggð.  

Boðað hefur verið til kynningarfundar á verkefninu í Mosfellsbæ þriðjudaginn 10. 

apríl n.k.  Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fela oddvita og 

sveitarstjóra að mæta á fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. 

 

12.7. Tölvuskeyti Inkasso, dags. 27. mars 2018; Innheimtumál. 

Lagt fram tölvuskeyti Inkasso þar sem boðin er kynning á leið Inkasso við 

innheimtu fyrir sveitarfélög. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir á að sveitarfélagið er bundið samningi við 

Motus til ársins 2020. 

 

12.8. Tölvuskeyti Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 27. mars 2018; 

tilkynning um stjórnsýslukæru vegna framkvæmdaleyfis fyrir Brúarvirkjun. 

Lagt fram tölvuskeyti Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þar sem 

tilkynnt er stjórnsýslukæra og krafa um stöðvun framkvæmda vegna útgáfu 

framkvæmdaleyfis fyrir Brúarvirkjun. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur skipulagsfulltrúa og lögmanni að svara 

nefndinni og senda umbeðin gögn. 
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12.9. Aðalfundarboð Gufu ehf, sem haldinn verður 17. apríl 2018; kjör fulltrúa 

Bláskógabyggðar á fundinum. 

Lagt fram aðalfundarboð Gufu ehf, en fundurinn verður haldinn 17. apríl n.k.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita Helga Kjartanssyni 

umboð sitt til að sitja aðalfundinn og fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins. 

 

12.10.Tölvuskeyti SASS, dags. 13. mars 2018; tillögur að smávirkjunum minni en 10 

MW, - vísað til sveitarstjórnar frá byggðaráði. 

Lagt fram tölvuskeyti SASS þar sem óskað er eftir tillögum að smávirkjunum 

minni en 10 MW.   

 

12.11.Erindi skólastjórnenda Bláskógaskóla Laugarvatni, dags. 16. mars 2018; staða í 

leikskólamálum á Laugarvatni. 

Lagt fram erindi skólastjórnenda Bláskógaskóla Laugarvatni þar sem óskað er 

eftir upplýsingum frá sveitarstjórn varðandi hvernig þeir hyggjast bregðast við 

stöðu leikskólanna í Bláskógabyggð með það að markmiði að minnka 

starfsmannaveltu hjá leikskólunum.  Í erindinu er velt upp ýmsum spurningum þar 

að lútandi. 

Sveitarstjóra er falið að ræða við skólastjórnendur Bláskógaskóla Laugarvatni 

varðandi erindið.  

 

13. Mál til kynningar: 
13.1. Tölvuskeyti Velferðarvaktarinnar, dags. 22. mars 2018; tillögur um bætta 

aðstæður utangarðsfólks. 

13.2. Tölvuskeyti Dattaca Lab, Sigrúnar Andersen, dags. 22. mars 2018; innleiðing 

persónuverndarlöggjafar. 

 

 

Fundi slitið kl. 20:00. 
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