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213. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 14. júní 2018, kl. 17:00 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, 

Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún M. Stefánsdóttir, Róbert Aron Pálmason, og Sigurrós H. 

Jóhannsdóttir, sviðsstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

Helgi Kjartansson, oddviti, setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Helgi kom með tillögu 

að tveim dagskrárbreytingum í fyrsta lagi dagskrárliðir 1.2 að tekið verði fyrir mál nr. 12 á 

158. fundi skipulagsnefndar, sem er efnistaka í Svartagili vegna framkvæmda á Þingvallavegi. 

Í fundarboði kom fram að taka ætti fyrir framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda á 

Þingvallavegi en í fundargerð skipulagsnefndar er framkvæmdaleyfi fyrir efnistökunni tekið 

fyrir sem sér dagskrárliður. Þá er í öðru lagi gerð dagskrárbreyting um að inn komi nýr liður 

nr. 2. Tillagan samþykkt samhljóða.   

 

Gengið var til dagskrár. 

 

1. Fundargerðir til staðfestingar; 158. fundur skipulagsnefndar. 

 

1.1. Mál nr. 11; Þingvallavegur (36-04): Endurbætur milli Þjónustumiðstöðvar og 

vegamóta við Vallaveg: Framkvæmdaleyfi – 1708019. 

 

Á fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar þann 5. apríl 2018 var samþykkt umsókn 

Vegagerðarinnar um framkvæmdaleyfi vegna endurbóta á 8 km kafla Þingvallavegar 

milli þjónustumiðstöðvar og vegamóta við Vallaveg. 

 

Í samráði við Vegagerðina hefur sveitarstjórn komist að þeirri niðurstöðu að skilyrði séu 

til endurupptöku á fyrri ákvörðun og að tilefni sé til þess að taka umsókn fyrirtækisins um 

framkvæmdaleyfi til nýrrar skoðunar. Helgast sú niðurstaða fyrst og fremst af því að nýtt 

aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027, sem samþykkt var í sveitarstjórn 5. apríl 2018, 

tók gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda þann 25. maí 2018. Þá liggja fyrir nýjar 

umsagnir í málinu.  

 

Sótt er um framkvæmdaleyfi á grundvelli 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. og 6. 

gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 vegna endurbóta á Þingvallavegi. Fyrir 

liggur álit Skipulagsstofnunar, dags. 16. febrúar 2018, um að framkvæmdin sé ekki háð 

mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif fyrirhugaðra 

framkvæmda verði rask á vistgerðum, jarðminjum og menningarminjum. Hvað áhrif á 

vistgerðir varðar telur Skipulagsstofnun þó að boðaðar mótvægisaðgerðir ættu að draga 

úr neikvæðum áhrifum á vistgerðir og að líklega muni takast vel með endurheimt gróðurs 

á svæðum sem verða fyrir raski. Hvað varðar áhrif á jarðmyndanir telur Skipulagsstofnun 
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að hafa verði í huga að rask muni eiga sér stað á svæði sem er þegar raskað að hluta vegna 

fyrri vegaframkvæmda. Þá er einungis fyrirhugað að breikka veginn öðrum megin og 

verður að einhverju marki hægt að hlífa svæðum með verndar- og ásýndargildi við raski 

með því að breikka veginn á þeim vegkanti sem hefur minna verndargildi. 

 

Sveitarstjórn hefur kynnt sér umsókn Vegagerðarinnar um framkvæmdaleyfi og 

fylgigögn, álit Skipulagsstofnunar og fyrirliggjandi umsagnir. Það er mat sveitarstjórnar 

að framlögð gögn lýsi framkvæmdinni á fullnægjandi hátt, hönnunargögn séu 

fullnægjandi og að framkvæmdin sé í samræmi við álit Skipulagsstofnunar og gildandi 

skipulagsáætlanir, sbr. 10. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi. Leitað hefur verið allra 

lögbundinna umsagna og eru þær fyrirliggjandi. Gætt hefur verið að ákvæðum laga um 

náttúruvernd, laga um menningarminjar, skipulagslaga, reglugerðar um 

framkvæmdaleyfi, laga um mat á umhverfisáhrifum og annarra laga og reglugerða sem 

við eiga. 

 

Það er mat sveitarstjórnar að með hliðsjón af eðli og umfangi fyrirhugaðrar skerðingar, 

fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum og hagsmunum samfélagsins af bættu umferðaröryggi, 

að brýn nauðsyn beri til þeirrar skerðingar sem framkvæmdin hefur óneitanlega í för með 

sér á svæðum sem njóta verndar 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Tekið er undir 

með Skipulagsstofnun sem telur nauðsynlegt að Vegagerðin viðhafi boðað verklag og að 

samráð verði haft við hlutaðeigandi stofnanir við nánari útfærslu framkvæmdar og 

verklagsreglna. 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. 

 

Sveitarstjórn telur samkvæmt framansögðu lagaskilyrði til útgáfu umsótts 

framkvæmdaleyfis.  

 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða umsókn Vegagerðarinnar um framkvæmdaleyfi vegna 

endurbóta á 8 km kafla Þingvallavegar milli þjónustumiðstöðvar og vegamóta við 

Vallaveg. Fyrri samþykkt um málið, frá 5. apríl 2018, er felld úr gildi. Lagt er fyrir 

skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar í samræmi við ákvæði 10. gr. 

reglugerðar nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi og gefa út framkvæmdaleyfi. Vakin er 

athygli á því að vegagerð innan þjóðgarðsins á Þingvöllum er jafnframt háð leyfi 

Þingvallanefndar skv. 5. gr. laga nr. 47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum. 

 

 

1.2. Mál nr. 12; Svartagil (170167): Efnistaka úr námu: Framkvæmdaleyfi - 

1803002.  

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

efnistöku í Svartagili.  Sótt er um framkvæmdaleyfi á grundvelli 13. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 sbr. og 6. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. 
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Fyrirhuguð efnistaka nemur 30.000 m2 af efni úr námunni í Svartagili. Efnið verður nýtt 

í fyrirhugaðar endurbætur á Þingvallavegi 36-04 milli Þjónustustöðvar Þingvalla og syðri 

gatnamóta við Vallaveg. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulagsnefndar og gerir rökstuðning 

hennar að sínum.  Skipulagsfulltrúa er falið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir allt að 

30.000 m3 efnistöku úr umræddi námu í Svartagili í samræmi við fyrirliggjandi umsókn. 

 

 

2.  Fulltrúi Bláskógabyggðar á fund skipulagsnefndar 28. júní 2018. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir 

verði fulltrúi Bláskógabyggðar á fundi skipulagsnefnar 28. júní nk. þar sem aðal- og 

varamaður komast ekki á fundinn. 

 

 

 

Fundi slitið kl. 17:30. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Róbert Aron Pálmason    Sigurrós H. Jóhannsdóttir 

 

 


