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194. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 27. apríl 2018  kl. 08:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson og Eyrún M. 

Stefánsdóttir sem varamaður Óttars Braga Þráinssonar.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, 

sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til samþykktar: 

1.1. 62. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar ásamt fundargögnum. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 10. hönnunarfundur vegna leikskólabyggingar í Reykholti. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.3. 85. fundur veitustjórnar Bláskógaveitu. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 21. fundur framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu. 

2.2. Fundur stjórnar Listasafns Árnesinga, dags. 27. febrúar 2018. 

2.3. Fundur stjórnar Listasafns Árnesinga, dags. 10. apríl 2018. 

2.4. 531. fundur stjórnar SASS. 

 

3. Þingmál  og drög að reglugerð til umsagnar: 

3.1. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 20. apríl 2018; frumvarp til laga um mat á 

umhverfisáhrifum (þingmál 467). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn eða gera athugasemdir við frumvarp til laga um mat á 

umhverfisáhrifum. 

Byggðráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa erindinu til 

sveitarstjórnar. 

 

3.2. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 20. apríl 2018; frumvarp til laga um 

skiplag haf- og strandsvæða (þingmál 425). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn eða gera athugasemdir við frumvarp til laga um skipulag 

haf- og strandsvæða. 

Byggðráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa erindinu til 

sveitarstjórnar. 

 

3.3. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 20. apríl 2018; tillaga til þingsályktunar 

um stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum 2018-2029 (þingmál 479). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn eða gera athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um 

stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og 

menningarsögulegum minjum 2018-2029. 

Byggðráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa erindinu til 

sveitarstjórnar. 

 

3.4. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 20. apríl 2018; frumvarp til laga um Póst- 

og fjarskiptastofnun o.fl. (þingmál 454). 
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Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn eða gera athugasemdir við frumvarp til laga um Póst- og 

fjarskiptastofnun o.fl. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp 

að svo komnu máli. 

 

3.5. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 20. apríl 2018; tillaga til þingsályktunar 

um stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024 (þingmál 480). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem Bláskógabyggð er gefinn 

kostur á að veita umsögn eða gera athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um 

stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024. 

Byggðráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa erindinu til 

sveitarstjórnar. 

 

3.6. Tölvuskeyti samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, dags. 16. apríl 2018; drög að 

breytingum á reglugerð um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum 

sveitarfélaga. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að 

breytingum á reglugerðinni. 

 

4. Drög að samkomulagi við Dattaca Labs Iceland vegna innleiðingu á nýrri 

persónuverndarlöggjöf. 

Lögð fram drög að samkomulagi við Dattaca Labs vegna ráðgjafarvinnu við innleiðingu 

á nýrri persónuverndarlöggjöf.  Byggðaráð Bláskógabyggðar lýst vel á það að semja við 

viðkomandi aðila í þetta verkefni.  Málinu vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu. 

 

5. Drög að ferðaþjónustusamningi við Blindrafélagið vegna ferðaþjónustu fyrir fatlað 

fólk. 

Lögð fram drög að þjónustusamningi við Blindrafélagið til að sinna ferðaþjónustu fyrir 

lögblinda íbúa sveitarféalgins þegar þeir eiga erindi á höfuðborgarsvæðinu.  Byggðaráð 

Bláskógabyggðar lýst vel á það að semja við viðkomandi aðila í þetta verkefni.  Málinu 

vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu. 

 

6. Afskriftir á ógreiddum kröfum vegna niðurfærslu viðskiptakrafna. 

Lagt fram bréf frá sviðsstjóra stjórnsýslusviðs Bláskógabyggðar þar sem óskað er eftir 

samþykki fyrir afskriftum á ógreiddum kröfum vegna niðurfærslu viðskiptakrafna.  Gert 

hefur verið ráð fyrir afskriftum umræddra krafna.  Um er að ræða kröfur að upphæð 

samtals kr. 5.802.688. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að umræddar kröfur verði afskrifaðar. 

 

7. Innsend bréf og erindi: 

7.1. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 19. mars 2018; umsögn vegna umsóknar 

um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, Heslilundur 3, Þingvallasveit. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar Heslilundar slf. kt. 681216-1030 um 

rekstrarleyfi vegna reksturs gististaðar í flokki II.  Umrætt húsnæði er frístundahús 

sem staðsett er í Veiðilundi, Þingvallasveit. 

Fyrir liggur bréf frá byggingarfulltrúa þar sem fram kemur að umsókninni er 

synjað.  Byggðaráð Bláskógabyggðar fellst ekki á að umrætt rekstrarleyfi verði 

veitt með tilvísun í reglugerð 1277/2016. 

 

7.2. Bréf Skákfélagsins Hróksins, dags. 12. apríl 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Skákfélagins Hróksins þar sem óskað er eftir fjárstyrk til reksturs 

félagsins.  Erindinu hafnað. 
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7.3. Bréf ábúenda í Myrkholti, dags. 10. apríl 2018; uppsetning strengs með vegkanti 

frá Gullfossi að Tungufljótsbú eða Geysi til að auka öryggi reiðmanna. 

Lagt fram bréf ábúenda í Myrkholti sem sent er bæði til Vegagerðarinnar og 

Bláskógabyggðar.  Efni erindisins er að kanna hvort ekki sé hægt að setja upp 

streng á vegkanti frá Gullfossi að Geysi til að auka öryggi reiðmanna og annarra 

vegfarenda. 

Þar sem Vegagerðin er veghaldari og umráðandi lands meðfram veginum er 

framvinda málsins í höndum hennar.  Byggðaráð Bláskógabyggðar lýsir yfir vilja 

til að styrkja þetta verkefni með einhverjum hætti ef Vegagerðin fellst á það. 

 

7.4. Bréf 60 plús í Laugardal, dags. 12. mars 2018; styrkur til eldriborgara. 

Lagt fram bréf 60 + í Laugardal þar sem óskað er eftir styrk til að standa straum af 

kostnaði við þjálfara vegna íþróttastarfs eldriborgara á Laugarvatni.  Byggðaráð 

Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita félaginu styrk að upphæð kr. 

70.000 fyrir árið 2018. 

 

7.5. Tölvuskeyti Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna, dags. 12. apríl 2018; 

styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna þar sem óskað er 

eftir fjárhagslegum stuðningi með kaup á auglýsingu í blaði félagsins.  Erindinu 

hafnað. 

 

7.6. Bréf stjórnar foreldrafélags Bláskógaskóla Reykholti, dags. 11. apríl 2018; 

styrkbeiðni vegna samstarfsverkefna foreldrafélaga. 

Lagt fram bréf stjórnar foreldrafélags Bláskógaskóla Reykholti þar sem óskað er 

eftir fjárstyrk að upphæð kr. 50.000 til styrktar starfsemi félagsins. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita félaginu styrk að 

upphæð kr. 50.000. 

 

7.7. Bréf stjórnar foreldrafélags Bláskógaskóla Laugarvatni, dags. 9. apríl 2018; 

styrkbeiðni vegna samstarfsverkefna foreldrafélaga. 

Lagt fram bréf stjórnar foreldrafélags Bláskógaskóla Laugarvatni þar sem óskað er 

eftir fjárstyrk að upphæð kr. 50.000 til styrktar starfsemi félagsins. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita félaginu styrk að 

upphæð kr. 50.000. 

 

7.8. Tölvuskeyti Fræðslu og forvarna, dags. 17. apríl 2018; styrkbeiðni vegna 

landsverkefnisins „Bara gras“. 

Lagt fram tölvuskeyti Fræðslu og forvarna þar sem óskað er eftir fjárstyrk vegna 

landsverkefnisins „Bara gras“.  Erindinu hafnað. 

 

8. Erindi til kynningar: 
8.1. Bréf Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita, dags. 6. apríl 2018; gildistaka 

deiliskipulagsbreytingar á skólasvæði Reykholti. 

8.2. Greinargerð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 13. apríl 2018,  

vegna kæru Landverndar og Náttúruverndarsamtaka Suðurlands vegna ákvörðunar 

Bláskógabyggðar að veita HS Orku framkvæmdaleyfi við svonefnda Brúarvirkjun. 

8.3. Tilkynning frá Fornleifastofnun Íslands, dags. 16. apríl 2018; opnun skrifstofu á 

Suðurlandi. 

8.4. Ályktun frá ungmennaráðstefnu UMFÍ 2018. 

8.5. Tölvuskeyti Lýsir ehf, dags. 11. apríl 2018; kynning á fyrirtækinu Lýsir ehf sem 

fjallar um hönnun, byggingu og reksturs ljósleiðaraneta. 
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:10. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Eyrún M. Stefánsdóttir   Valtýr Valtýsson 


