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197. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 20. júlí 2018  kl. 09:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson sem ritaði fundargerð 

og Óttar Bragi Þráinsson.   

 

Valgerður Sævarsdóttir, formaður byggðaráðs, setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 

Valgerður kom með tillögu að dagskrárbreytingu að inn komi þrír nýir dagskrárliðir nr. 4.8, 4.9 

og 4.10. Samþykkt samhljóða. 

 

1. Fundargerðir til samþykktar: 

1.1. 159. fundur skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum byggingafulltrúa frá 13. júní - 18-

81. 

  Mál nr. 3; Syðri-Reykir 2 lnr 167163: Ýmsar byggingar ásamt ferðaþjónustuhúsi: 

Deiliskipulag – 1804006. 

Lögð fram umsókn Syðri-Reykja Resort ehf. dags. 21. mars 2018 um deiliskipulag 

á landinu Syðri-Reykir 2 lnr. 167163. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að 

heimilt verði að byggja allt að 500 fm gróðurhús, 120 fm vélaskemmu auk eins 

húss að 120 fm húsa fyrir ferðaþjónustu. Á landinu er þegar gamalt íbúðarhús 

(193,2 fm) og geymsla (180 fm). Tillagan hefur verið kynnt nágrönnum á Syðri-

Reykjum og barst ein athugasemd sem snéri að áhyggjum að aukinni umferð. 

Byggðaráð synjar beiðni um deiliskipulag þar sem það samræmist ekki kvöð um 

umferðarrétt í skiptayfirlýsingu dags 25. júní 2004. 
 

 Mál nr. 4; Iða 2 (201301): Tilkynningarskyld framkvæmd; Sumarhús - viðbygging 

– 1806029. 

Lögð er fram tilkynning um tilkynningarskylda framkvæmd dags. 04.06.2018 

móttekin sama dag frá löggiltum hönnuði Guðjóni Þóri Sigfússyni fyrir 

viðbyggingu á sumarhúsi á lóðinni Iða 2 (L201301) í Bláskógabyggð, heildarstærð 

eftir stækkun er 92,6 m2. 

Byggðaráð samþykkir að gerð verði skilmálabreyting á gildandi deiliskipulagi 

svæðisins þar sem rýmkaðar verða heimildir til byggingarmagns á lóðum á þann 

hátt að nýtingarhlutfall lóðar verði 0,03 og að aukahús geti verið allt að 40m2 að 

stærð. Byggðaráð samþykkir að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. 

skipulagslaga. 

 

 Mál nr. 5; Sólvellir 9 (L204978): Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús – 

1805061. 

Lögð er fram umsókn Guðmundar Ólafssonar og Þóru S. Þorgeirsdóttur um 

byggingarleyfi á sumarhúsi 110 m2 á lóðinni Sólvellir 9, L204978. 

Byggðaráð gerir ekki athugasemd við byggingarleyfisumsóknina með fyrirvara um 

grenndarkynningu fyrir lóðarhöfum nærliggjandi lóða, skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

 

 Mál nr. 6; Drumboddsstaðir lóð (L167245): Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús 

– 1806011. 

Lögð er fram umsókn Ólafs M. Hreinssonar, Hlíðar Þ. Hreinssonar og Birkis Ö. 

Hreinssonar um byggingarleyfi til að byggja sumarhús sem verður samtals 123,7 

m2 á lóðinni Drumboddsstaðir lóð 20 (L167245) í Bláskógabyggð 

Byggðaráð gerir ekki athugasemd við byggingarleyfisumsóknina með fyrirvara um 

grenndarkynningu fyrir lóðarhöfum nærliggjandi lóða, skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 
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 Mál nr. 7; Lindarskógur 6-8: Laugarvatn: Deiliskipulagsbreyting – 1504050. 

Breytingin nær til lóðarinnar Lindarskógur 6, (skv. Þjóðskrá er lóðin skráð nr. 6-8, 

en í dsk er hún nr.6).Byggingareitur breytist, hann styttist til austurs og vesturs, en 

er rýmkaður til suðurs, sbr.uppdrátt.  

Einnig er bætt inn 8 bílastæðum. Að öðru leyti er ekki um að ræða breytingar frá 

gildandi deiliskipulagi. Byggingaskilmálar eru óbreyttir og eru samkvæmt gildandi 

skipulagi samþykktu af sveitastjórn Bláskógabyggðar frá nóvember 2012 m.s.br. 

Deiliskipulagstillagan hefur verið grenndarkynnt og komu engar athugasemdir 

fram.  

Byggðaráð telur að um óverulega breytingu sé að ræða og samþykkir breytinguna í 

samræmi við 2. mgr. 43.gr skipulagslaga nr. 123/2010 og mælir með að tillagan 

verði auglýst í B-deild stjórnartíðinda. 

 

  Mál nr. 8; Heiðarbær L170196: Nýbygging: Deiliskipulag – 1806057. 

Jónína Jónsdóttir og Júlíana Gísladóttir leggja fram umsókn um nýtt deiliskipulag 

5847 m2 frístundahúsalóðar í landi Heiðarbæjar í Bláskógabyggð.  

Deiliskipulagið nær til byggingar frístundahúss, og byggingar geymslu, gestahúss 

eða gróðurhúss. Hámarks nýtingarhlutfall lóðar er 0,03 og mesta stærð aukahús 

40m2. Deiliskipulagstillagan er í samræmi við aðalskipulag Bláskógabyggðar 

2015-2027.  

Byggðaráð samþykkir að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

 

 Mál nr. 9; Skálabrekka B,b,b1 lnr. 170772: Móakotsstígur: B1-B5: 5 nýjar lóðir: 

Stofnun lóða – 1708085. 

Lögð fram að nýju, að lokinni grenndarkynningu, umsókn eigenda landsins 

Skálabrekka B,b,b1 lnr. 170772 dags. 23. ágúst 2017 um skiptingu landsins í fimm 

hluta. Tillaga að nýju heiti, Móakotsstígur 1, 2, 3, 4 og 5, var send til eigenda 

annara lóða á svæðinu og voru engar athugasemdir gerðar. 

Byggðaráð gerir ekki athugasemd við skiptingu landsins eða heiti lóðanna en 

minnir á, skv. fyrri afgreiðslu, að forsenda byggingarleyfa á útskiptum lóðum er að 

unnið verði deiliskipulag fyrir svæðið. Ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 

13. gr. jarðalaga. Þá er ekki gerð athugasemd við að spildur svæðisins fái heitið 

Móakotsstígur með númeringunum 1-5. 

 

 Mál nr. 11; Iða 2 lóð (L200300): Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús og 

geymsla – 1805071. 

Lögð fram umsókn Kristínar Hrundar Whitehead og Balema Alou dags. 25.05.2018 

um byggingarleyfi til að byggja sumarhús og geymslu 73,6 m2 á Iðu 2 lóð, 

Bláskógabyggð. Skv. Fasteignaskrá Íslands er fyrir geymsla sem er skráð 16m2 að 

stærð. Lóðin er skráð 3.343 m2 að stærð. 

Byggðaráð samþykkir að gerð verði skilmálabreyting á gildandi deiliskipulagi 

svæðisins þar sem rýmkaðar verða heimildir til byggingarmagns á lóðum á þann 

hátt að nýtingarhlutfall lóðar verði 0,03 og að aukahús geti verið allt að 40m2 að 

stærð.  

Byggðaráð samþykkir að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga. 

 

 Mál nr. 12; Reykjavegur 355-01: Efnistaka og smíði brúar yfir Fullsæl: 

Framkvæmdaleyfi – 1702033. 

Lögð er fram umsókn Vegagerðarinnar dags. 25. júní 2018 um endurnýjun áður 

útgefins framkvæmdaleyfis vegna endurnýjunar Reykjavegar milli 

Biskupstungnabrautar og Laugarvatnsvegar sem felur m.a. í sér smíði nýrrar brúar 

yfir Fullsæl. Framkvæmdaleyfi var gefið út þann 21. mars 2017 en þar sem 

framkvæmdir hófust ekki innan 12 mánaða frá útgáfu er það fallið úr gildi. 
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Framkvæmdin er tilkynningarskyld skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum þar 

sem hún fellur undir lið 2.04 og 10.10 í 1. viðauka laganna. 

Framkvæmdin er í samræmi við gildandi aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027 

og samþykkir byggðaráð Bláskógabyggðar að gefa út endurnýjað 

framkvæmdaleyfi. Byggðaráð Bláskógabyggðar telur að framkvæmdin sé ekki 

líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og að hún skuli því ekki 

háð mati á umhverfisáhrifum. Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða 

að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfið. 

 

Mál nr. 29; Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 18 - 81 - 1806002F. 

Lagðar fram til kynningar afgreiðslur byggingarfulltrúa frá 13. júní 2018. 

 

1.2. 13. hönnunarfundur vegna leikskólabyggingar í Reykholti dags. 26. júní 2018. 

 Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.3. 14. hönnunarfundur vegna leikskólabyggingar í Reykholti dags. 5. júlí 2018. 

 Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.4. Fundargerð dags. 26. júní 2018 með Ara Oddssyni ehf, Verkís og fulltrúum 

Bláskógabyggðar vegna leikskólabygginar í Reykholti. 

 Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.5. Fundargerð aukaaðalfundur Bergrisans bs. dags. 18. júní 2018. 

 Undir 6. lið fundargerðarinnar er fjallað um byggingu sjö íbúða þjónustukjarna á 

Selfossi fyrir fatlað fólk en fyrir liggur samþykki Íbúðalánasjóðs um stofnframlag. 

Undir 8. lið er fjallað um þá tillögu að keypt verði íbúðarhús á Selfossi undir úrræði 

fyrir börn með fjölþættan vanda. Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir 

samhljóða fyrir sitt leyti að ráðist verði í bæði verkefnin, að öðru leyti er 

fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

1.6. Fundargerð 54. fundur stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. 

 Byggðaráð samþykkir samhljóða að Rúnar Guðmundsson, byggingarfulltrúi verði 

einnig skipulagsfulltrúi sveitarfélagsins þar til annað verði ákveðið. 

 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 266. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 

2.2. 534. fundur stjórnar SASS. 

2.3 392. fundur stjórnar Sorpu. 

2.4 10. aðalfundur Háskólafélags Suðurlands. 

2.5 861. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

2.6 188. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

2.7 34. fundur stjórnar Bergrisans bs. 

2.8 Fundur í samstarfsnefnd um vöktun Þingvallavatns dags. 13. júní 2018. 

2.9 53. fundur stjórnar Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. 

 

 

3. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar: ráðningarsamningur. 

 Lagður fram ráðningarsamningur við Ástu Stefánsdóttur sveitarstjóra Bláskógabyggðar 

sbr. bókun sveitarstjórnar frá 214. fundi, dags. 10. júlí 2018. Byggðaráð staðfestir 

fyrirliggjandi ráðningarsamning. 

   

 

4. Innsend bréf og erindi: 



Fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar 1485 

4.1. Tölvuskeyti Reykjavíkurborgar, dags. 27. júní 2018; aðalskipulagsbreyting í 

Reykjavík – iðnaður og önnur landfrek starfsemi. 

 Lagt fram tölvuskeyti Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar dags. 27. 

júní 2018, þar sem óskað er eftir umsögn Bláskógabyggðar á fyrirhuguðum 

breytingum á iðnaðar og athafnasvæðum í Reykjavík. Byggðaráð Bláskógabyggðar 

gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að aðalskipulagsbreytingu 

Reykjavíkur 2010-2030. 

 

4.2. Bréf Liselot Simoen, leikskólastjóra Álfaborgar, dags 25. júlí 2018; breyting á 

opnunartíma leikskólans Álfaborgar. 

 Lagt fram bréf frá Liselot Simoen þar sem óskað er eftir afstöðu byggðaráðs á 

breyttum opnunartíma leikskólans Álfaborgar. Breytingin felst í því að leikskólinn 

myndi loka kl. 16:00 í staðinn fyrir kl. 17:00. Erfiðlega hefur gengið að manna 

leikskólann milli kl. 16:00-17:00 og þá eru fá börn í vistun á umræddum tíma. 

 Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að vísa erindinu til skólanefndar til 

umsagnar áður en afstaða verður tekin til erindisins. 

 

4.3. Bréf Jönu Lindar Ellertsdóttur og Heiðrúnar Fjólu Pálsdóttur, dags 4. júlí 2018; 

styrkumsókn vegna æfingabúða í fangbrögðum. 

 Lagt fram bréf Jönu Lindar Ellertsdóttur Heiðrúnar Fjólu Pálsdóttur um styrk til að 

halda æfingabúðir í fangbrögðum á Laugarvatni í 10.-12. ágúst 2018. 

 Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að hafna erindinu. 

 

4.4. Bréf Elfu Birkisdóttur, skólastjóra Bláskógaskóla Laugarvatni, dags. 18. júní 2018; 

ósk um undanþágu frá reglu um aldursviðmið bílastjóra skólabíls. 

 Lagt fram bréf Elfu Birkisdóttur þar sem óskað er eftir undanþágu frá reglum 

sveitarfélagsins um aldursviðmið vegna skólaksturs.  

 Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita Sveinbirni Einarssyni 

undanþágu til eins árs frá aldursviðmiðum um aksturs skólabíls. 

 

4.5. Tölvuskeyti Drífu Kristjánsdóttur, dags. 7. júní 2018; laxveiði fyrir landi 

Laugaráslæknishéraðs.  

 Lagt fram tölvuskeyti Drífu Kristjánsdóttur þar sem hún fer yfir veiði 

fyrir landi Laugarásjarðarinnar. Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða  

að óska eftir viðbrögðum Benediks Skúlasonar, umsjónarmanns jarðarinnar, við 

bréfi Drífu áður en erindið verður tekið til efnislegrar afgreiðslu. 

 

4.6. Bréf skólastjórnenda Bláskógaskóla Reykholti og Laugarvatni, ódagsett; samstarf 

skólanna um kennslu á unglingastigi. 

 Lagt fram bréf skólastjórnenda Bláskógaskóla Reykholti og Laugarvatni þar sem 

farið er yfir samstarf skólanna um kennslu á unglingastigi. Þá óska skólastjórnendur 

eftir að kennsluskylda skólastjóra og aðstoðarskólastjóra verði felld niður (til vara 

50% hjá aðstoðarskólastjórum).  

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að afnema kennsluskyldu 

skólastjóra Bláskógaskóla í Reykholti og á Laugarvatni fram að áramótum 2018-

2019, á móti því að þeir sinni þeirri forfallakennslu sem til fellur, en 

aðstoðarskólastjórar beggja skóla sinni áfram sinni kennsluskyldu. 

 

4.7. Bréf frá Gísla Páli Gíslasyni dags. 17. júlí 2018; minningarsteinn við Tungufljót.  

Lagt fram bréf frá Gísla Páli Gíslasyni varðandi ósk um fá að setja niður 

minningarstein við gömlu Tungufljótsbrúina í landi Heiðar til að minningar um slys 

sem átti sér þar stað árið 1938. 



Fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar 1486 

Byggðaráð samþykkir samhljóða fyrir sitt leiti að veita leyfi til að setja niður 

minningarstein. 

  

 4.8. Bréf Sýslumannsins á Suðurlands, dags. 31. maí 2018; umsókn um rekstrarleyfi. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsókna um rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki III. 

Umsækjandi er Hjalti Gunnarsson kt. 180754-5719. Einnig lögð fram umsögn 

byggingafulltrúa Uppsveita bs. dags. 29. júní 2018 þar sem ekki er gerð 

athugasemd við umrædda umsókn. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að umrætt rekstrarleyfi 

verði veitt. 

 

 4.9. Tölvuskeyti frá Bifreiðaklúbbi Reykjavíkur dags. 17. júlí 2018; beiðni um lokun á 

veginum um Tröllháls vegna rallykeppni. 

  Lagt fram tölvuskeyti frá Bifreiðaklúbbi Reykjavíkur þar sem óskað er eftir að loka 

veginum um Tröllháls vegna rallýkeppni 25. ágúst 2018 en þá verður ekið eftir 

umræddum vegi. 

  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að umræddur vegur verði 

lokaður þegar keppnin fer fram. Byggðaráð gerir þá kröfu að gætt verði vel að 

öllum öryggisþáttum, með tilkynningu og skiltauppsetningu o.þ.h. svo tryggt sé að 

allur almenningur viti að þessi keppni fari fram þarna á þessum tíma. Jafnfram fer 

byggðaráð Bláskógabyggðar fram á að vegurinn verði ekki í verra ástandi að 

lokinni keppni en hann er fyrir hana. 

 

 4.10. Bréf Sýslumannsins á Suðurlands, dags. 15. júni 2018; umsókn um rekstrarleyfi. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsókna um rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki II. 

Umsækjandi er Fellskotshestar kt. 650507-1260. Einnig lögð fram umsögn 

byggingafulltrúa Uppsveita bs. móttekin. 20. júlí 2018 þar sem ekki er gerð 

athugasemd við umrædda umsókn. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við að umrætt rekstrarleyfi 

verði veitt. 

 

 

5. Efni til kynningar: 

5.1 Ársreikningur Bergrisans bs. 2017.  

5.2 Ársskýrsla Þjónusturáðs Suðurlands 2017. 

5.3. Afrit af bréfi Orkustofnunnar til Melmi ehf dags 20. júní 2018; gildistímí leyfis 

Melni ehf til leitar og rannsókna á málmum. 

5.4 Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 20. júní 2018; námsferð til 

Danmerkur 2. - 6. september nk.  

5.5 Bréf Mennta- og menningarmálaráðuneytis dags. 22. júní 2018; eftirfylgni með 

úttekt á Bláskógaskóla í Reykholti. 

5.6 Bréf Vegagerðarinnar dags. 26. júní 2018; fjárveiting til styrkvega 2018. 

5.7 Ársskýrsla og ársreikningur Björgunarsveitar Biskupstungna 2017. 

5.8 Skógræktin; ársrit 2017 (lagt fram). 

 

6.  Umsókn um byggingarlóðina Traustatún 7, Laugarvatni. 

 Lögð fram umsókn Ottós E. Jónssonar um byggingarlóðina Traustatún 7 á Laugarvatni. 

Ekki eru aðrar umsóknir fyrirliggjandi um viðkomandi byggingarlóð.  

 Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að úthluta Ottó E. Jónssyni umrædda 

lóð samkvæmt úthlutunarreglum lóða í Bláskógabyggð. 
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Einnig er lagt fram bréf frá Ottó þar sem óskað er eftir að Bláskógabyggð rannsaki betur 

jarðlög á lóðinni en í úttekt Almennu verkfræðistofunnar  „Jarðtæknirannóknir á 

Menntaskólatúni á Laugarvatni“ sem útgefin er í maí 2008 kemur fram að rannsaka þurfi 

betur umrædda lóð áður en framkvæmdir hefjast.  

Byggðaráð samþykkir að kanna betur umrædda lóð í samvinnu við lóðarhafa og 

byggingafulltrúa.  

Þá er spurt hvenær lokið verði við gatnagerð og tenginu á milli hverfa. 

Byggðaráð bendir á að ekki liggi fyrir hvenær gatnagerð verði lokið í umræddu hverfi, en 

fara þarf í forgangsröðun á gatnaframkvæmdum í þéttbýlisstöðunum. Tenginga á milli 

hverfa þarf að skoða í endurskoðun deiliskipulags á Laugarvatni. 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12:00. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________  

Óttar Bragi Þráinsson     


