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216. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 4. október 2018, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir, Kolbeinn 

Sveinbjörnsson, Óttar Bragi Þráinsson, Eyrún M. Stefánsdóttur, Róbert Aron Pálmason og 

Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

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

að dagskrárbreytingu, að teknir verði inn tveir nýir dagskrárliðir sem verði nr. 4.12 og 5.3. Var 

það samþykkt samhljóða. Gengið var til dagskrár. 

 

1.  Fundargerðir til kynningar: 
1.1.  536. fundur stjórnar SASS, haldinn 18. september 2018. 

  1.2  190. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn 18. september 2018. 

Liður 2c, sveitarstjórn lýsir yfir ánægju með átakið „Hreint Suðurland“ 

varðandi hreinsunarátak i umdæmi Heilbrigðiseftirlitsins á árinu 2019.  

 1.3 2. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu haldinn 24. september 2018. 

1.4  Fundargerð verkfundar vegna hönnunar leikskólans Álfaborgar, haldinn 11. 

september 2018. 

 

 

2. Fundargerðir til staðfestingar 

2.1  199. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar haldinn 26. september 2018. 

2.2  162. fundur  skipulagsnefndar haldinn 13. september, ásamt afgreiðslum 

byggingarfulltrúa 18-84 og 18-85 

 Mál nr. 1; Skólavegur 1 L188589, 1A L196585 og 1B L196586: Sameining 

lóða – 1808007. Lögð fram umsókn Jóhanns G. Reynissonar dags. 31.07.2018 

um sameiningu þriggja samliggjandi lóða við Skólaveg í Reykholti. Um er að 

ræða sameiningu lóðanna Skólavegur 1A L196585 og 1B L196586 við 

Skólaveg 1 L188589 sem verður 8.175 fm eftir sameiningu skv. meðfylgjandi 

lóðablaði. Einnig er óskað eftir að gert verði ráð fyrir sameiningunni við gerð 

nýs deiliskipulags fyrir Reykholt ásamt því að umrædd lóð verði áfram 

skilgreind sem verslun og þjónusta. Fyrir liggur umsókn um stækkun 

lóðarinnar sem tekin er úr landi Birkilundar L167208.  

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við sameiningu lóðanna með fyrirvara um 

samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða á hnitsettri afmörkun Skólavegar 1 eins 

og hún er sýnd eftir sameiningu og mælir með að við gerð nýs deiliskipulags 

fyrir Reykholt, sem er í vinnslu, að lóðin verði afmörkuð og skilgreind til 

samræmis við ofangreinda beiðni. 

 

Mál nr. 2; Birkilundur L167208: Stækkun lóðar – 1808006, Lögð fram umsókn 

Jóhanns G. Reynissonar dags. 31.07.2018 um stækkun lóðarinnar Skólavegur 1 

L188589 um 1.350,1 fm skv. meðfylgjandi lóðablaði og verður hún 9.525,1 fm 

eftir stækkun. Stækkunin kemur úr lóðinni Birkilundur L167208 sem verður 

5.316 fm eftir minnkun. Einnig er óskað eftir því að gert verði ráð fyrir 

umræddri breytingu við gerð nýs deiliskipulags fyrir Reykholt sem nú er í 

vinnslu. Fyrir liggur umsókn um sameiningu tveggja lóða við Skólaveg 1. 
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Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stækkun lóðarinnar með fyrirvara um 

samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóða á afmörkun Birkilundar L167208. 

Sveitarstjórn mælir með að gert verði ráð fyrir umræddri breytingu við gerð 

nýs deiliskipulags. Ekki er gerð athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. 

jarðalaga. 

 

Mál nr. 3; Brúarvirkjun stöðvarhús L226637: Breyting á byggingarreit: 

Deiliskipulagsbreyting – 1809005. Lögð fram umsókn Vigfúsar Sigurðssonar 

dags. 03.09.2018 um breytingu á deiliskipulagi Brúarvirkjunar. Breytingin felst 

í því að byggingarreit fyrir stöðvarhús innan lóðar er breytt. Vegna minnkunar 

stöðvarhúss og færslu á rýmum bakatil um 3,6 m til suðurs þá lenti hluti 

bakrýma utan byggingarreits. Nýr byggingarreitur fylgir lögun hússins eins og 

áður og er stækkaður um 3,6 m fyrir rýmin bakatil. Lóðarmörk eru óbreytt.  

Í greinargerð með gildandi skipulagi segir um byggingarreit: Skilgreindur er 

byggingarreitur fyrir stöðvarhúsið sem er 1.215 m2 að flatarmáli. Breyttur 

byggingarreitur hefur samskonar lögun og áður og er 1.290 m2. Aðrar 

breytingar eru ekki gerðar. 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir 

byggingareit við stöðvarhús Brúarfossvirkjunar. Að mati sveitarstjórnar er 

breytingin óveruleg og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. Afla skal samþykkis landeiganda fyrir breytingunni. 

 

Mál nr. 4; Miðfell L170160: Suðurbraut 20-21: Stækkun sumarhúss: 

Fyrirspurn – 1809006. Katrín Edda Snjólaugsdóttir óskar eftir að fá leyfi til að 

byggja við núverandi sumarhús ca 15-20 m2 þannig aða hann stækki úr 30 m2 

í allt að 50 m2. Sumarhúsið er skráð á landnúmer jarðarinnar Miðfell landnr. 

170160. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi veiti 

heimild fyrir viðbyggingunni, þó með fyrirvara um samþykki landeigenda. 

 

Mál nr. 5; Heiðarbær lóð 170191: Steypa kjallara undir hús: Fyrirspurn – 

1809013. Samúel Smári Hreggviðsson f.h. skráðra eigenda sumarhúss að 

Heiðarbæ landnr. 170191, óskar eftir heimild til að hækka húsið um 1 m og þá 

fáist salarhæð upp á 2,7 m og einnig leyfi til að steypa kjallara undir húsið. 

Núverandi stærð húss er 45,3 m2, en kjallari yrði 84,8m2 að stærð. 

Geymsluskúr sem er á lóðinni yrði fjarlægður.  

Ekki liggur fyrir deiliskipulag af svæðinu. 

Sveitarstjórn samþykkir að byggingarfulltrúa verði gefin heimild til að gefa 

byggingarleyfi fyrir byggingaráformum með fyrirvara um niðurstöðu 

grenndarkynningar og samþykki landeiganda(Jarðeignir ríkisins).  

 

Mál nr. 6; Snorrastaðir lóð 50 L168066: Sumarhús með kjallara: Fyrirspurn – 

1808030. Lögð fram fyrirspurn Kristjönu V. Einarsdóttur dags. 17.08.2018, 

lóðarhafa lóðarinnar Snorrastaðir lóð 50 L168066, þar sem óskað er eftir leyfi 

til að byggja sumarhús með 98 fm gólffleti og um 51 fm kjallara, eða samtals 

um 149 fm. Lóðin er skráð með stærðina 2.990 fm.  

Á þessu svæði er í gildi gamalt deiliskipulag sem er ekki með neina skilmála 

og á slíkum svæðum er almennt miðað við nýtingarhlutfallið 0,03 fyrir lóðir 

sem eru 5.000 fm og stærri. Sveitarstjórn synjar erindinu þar sem stærð 

sumarhúss fer yfir eðlilegt byggingarmagn á lóð. 

 

Mál nr. 7; Syðri-Reykir 1 lnr 167162: Vegsvæði: Stofnun lóðar – 1804053.  
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Directa Lögfræðiþjónusta sækir um f.h. Syðri- Reykja ehf, stofnun 1.287 m2 

lóðar fyrir vegsvæði úr landi Syðri-Reykja 1 L167162.  

Umsóknin er tilkomin vegna áforma um endurbyggingu Reykjavegar (355) 

skv. meðfylgjandi uppdrætti. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar og ekki er gerð 

athugasemd við landsskipti skv. 13. gr. jarðalaga. 

 

Mál nr. 8; Apavatn 2 L167621: Presthólar: Malarnámur: 

Aðalskipulagsbreyting – 1808061. Guðmundur Valsson óskar eftir að gerð 

verði breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, breytt landnotkun. 

Að færð verði inn í aðalskipulag Bláskógabyggðar 26.5ha merking í landi 

Apavatns 2, fyrir malarnámu sem væri allt að 50.000 m3 að stærð. Náman 

fengi heitið E129. 

Sveitarstjórn hafnar framangreindri aðalskipulagsbreytingu í ljósi stærðar lands 

sem fer undir námu.  

 

Mál nr. 9; Hverabraut 1: Laugarvatn: Deiliskipulagsbreyting – 1504049. 

Breyting deiliskipulagsins felst í því að kvöð um aðgengi meðfram strönd 

Laugarvatns er felld niður innan lóðarinnar Hverabraut 1 og mun stígurinn fara 

vestur fyrir Hverabraut 1 þar sem fyrirhugað er að opna ferðamannastaðinn út 

mót vatni. 

Sveitarstjórn frestar afgreiðslu og felur sveitarstjóra að kalla eftir frekari 

gögnum um útfærslu breytingarinnar.  

 

Mál nr. 10; Laugargerði lnr 167146 (Garðyrkjustöðin): Breytt nýting lóðar: 

Aðalskipulagsbreyting – 1708069. Lögð er fram lýsing í samræmi við 1.mgr. 

30.gr. skipulagaslaga nr. 123/2010 vegna breytingar á aðalskipulagi 

Bláskógabyggðar 2015-2027, sem felur í sér að lóðin Laugargerði landnr. 

167146, breytist úr því að vera landbúnaðarsvæði/garðyrkjulóð í verslunar- og 

þjónustulóð. Eftir breytingu verður heimilt að vera með garðyrkju auk 

verslunar og veitingarekstur.  

Sveitarstjórn samþykkir að lýsing verði kynnt almenningi skv. 1. mgr. 30. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010, og að leitað verði umsagnar hjá Skipulagsstofnun í 

samræmi við fyrrgreind ákvæði skipulagslaga. 

 

Mál nr. 11; Heiðarbær lóð lnr. 170249: Byggingar á lóð: Fyrirspurn - 1709144.  

Stay ehf sækir um að fá að byggja nýtt sumarhús á sama stað og eldra 86.2 m2 

hús var fyrir. Ekki liggur fyrir deiliskipulag á svæðinu. Sótt hafði verið um 

töluvert stærra hús áður en hefur nú verið minnkað til samræmis við ákvæði 

gildandi lóðarleigusamnings. Grenndarkynning fór fram vegna fyrri umsóknar 

og gerðu þá Ríkiseignir athugasemd við stærð hússins. 

Húsið hefur verið minnkað til samræmis við ábendingar Ríkiseigna. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að byggingarfulltrúi gefi út 

byggingarleyfi fyrir húsinu. 

 

Mál nr. 12; Vatnsleysa land B L188581 og land C L188582: Sameining lóða: 

Fyrirspurn – 1809017. Hjörtur Bergstad leggur fram fyrirspurn til 

skipulagsnefndar, um hvort heimilt verði að sameina lóðina 188581 (kallað 

land B) við landspildu merkta D á meðfylgjandi uppdrætti í landi Vatnsleysu, 

Bláskógabyggð.  
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Einnig er fyrirspurn hvort heimilt verði að stofna lögbýli í kjölfar sameiningar 

lóða. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að ofangreindar landspildur verði 

sameinaðar í eina, og gerir ekki athugasemd við að gerð verði breyting á 

gildandi deiliskipulagi þannig að Land B verði felld út úr skipulaginu. Fyrir 

liggur samþykki lóðarhafa aðliggjandi landspildna. Helgi Kjartansson vék af 

fundi við afgreiðslu málsins. 

 

Mál nr. 13; Fell L167086: Ásahverfi: Frístundabyggð: Aðalskipulagsbreyting – 

1809019. Selmúli ehf óskar eftir að gerð verði breyting á nýju aðalskipulagi 

Bláskógabyggðar 2015-2027, á þann veg að frístundasvæði merkt F65 verði 

stækkað og eldra deiliskipulag lagfært og uppfært á stafrænan kortagrunn. Í 

núgildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir 15 lóðum og þar af eru 9 þeirra 

byggðar. Í nýju breyttu deiliskipulagi er gert ráð fyrir að lóðum fjölgi upp í 35. 

Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 1.mg.36 gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010, þ.e. kynnt skv. 2.mgr.30 gr. og auglýst skv.31. 

mgr. sömu laga. 

 

Mál nr. 14; Fell L167086: Ásahverfi: Frístundabyggð: Deiliskipulag – 

1808048. Selmúli ehf óskar eftir að gerð verði breyting á gildandi 

deiliskipulagi sumarhúsabyggðar (F65 í aðalskipulagi) og það lagfært og 

uppfært á stafrænan kortagrunn. Í núgildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir 15 

lóðum og þar af eru 9 þeirra byggðar. Í nýju breyttu deiliskipulagi er gert ráð 

fyrir að lóðum fjölgi upp í 35. 

Sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst samhliða 

breytingu á aðalskipulagi þ.e. skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

2.3       163. fundar skipulagsnefndar frá 25. september 2018 ásamt afgreiðslum 

byggingarfulltrúa 18-86. 

 Mál nr. 3; Eyvindartunga: Frístundabyggð neðan Laugarvatnsvegar: 

Aðalskipulagsbreyting – 1807011. Lögð fram umsókn Jóns Snæbjörnssonar 

dags. 03.07.2018 um breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. 

Breytingin felur í sér að stærð frístundasvæðis F23 stækkar úr 32 ha í 38 ha. 

Austan við við F23 frístundabyggð er skógræktarsvæði sem hefur verið hluti af 

Suðurlandsskógum frá árinu 1998 og er óskað eftir að svæðið, um 15 ha verði 

afmarkað inn á aðalskipulagsuppdrátt. Heildarskógræktarsvæði Eyvindatungu 

SL4 verði því samtals um 150 ha. Fyrir liggur lýsing á breytingunni unnin af 

verkfræðistofunni Eflu. 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi lýsingu á tillögu um breytingu á 

aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010, og mælist til að lýsing og tillaga verði auglýst skv. 30. og 31.gr. 

sömu laga. 

 

 Mál nr. 4; Efri-Reykir 167080: Hótelbygging og baðlón: Deiliskipulag – 

1610007. Lögð fram, að lokinni auglýsingu skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga 

nr.123/2010, tillaga að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis fyrir hótel 

og baðlón í landi Efri-Reykja ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við ákvæði 

laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Skipulagssvæðið er um 29 ha að 

stærð og afmarkast af Brúará til vesturs, Laugarvatnsvegi til norðurs og 

Reykjavegi til austurs. Er þar gert ráð fyrir uppbyggingu baðlóns ásamt 

tilheyrandi þjónustubyggingum auk allt að 100-200 herbergja hótels sem byggt 
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verður í áföngum. Þá er einnig gert ráð fyrir byggingu húsnæðis fyrir 

starfsmenn. Hámarksbyggingarmagn hótels og þjónustubygginga er allt að 

15.000 fm. Lagt var fram bréf Veiðifélags Árnesinga, dags.1. október sl. sem 

ritað er í tilefni umsagnarbeiðni umsækjenda.  

Þar sem nýtt aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027 er nú samþykkt var 

lögð fram að nýju tillaga að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis fyrir 

hótel og baðlón á spildu í landi Efri-Reykja, Bláskógabyggð, ásamt 

umhverfisskýrslu. Búið er að koma til móts við athugasemdir og ábendingar 

sem fram komu í fyrirliggjandi umsögnum. Umsagnaraðilar voru 

Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og 

Fiskistofa. Sveitarstjórn telur að með tilkomu nýrrar umsagnar 

Umhverfisstofnunar dags 25.9.2018, þá beri að fresta afgreiðslu máls þar til 

gerð hefur verið ítarlegri grein fyrir viðbrögðum og lausnum vegna 

athugasemda sem fram koma. 

 

 Mál nr. 5; Iða II frístundabyggð: Deiliskipulagsbreyting – 1807033. Lögð 

fram, að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 

tillaga að skilmálabreytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis í landi Iðu II. 

Breytingin felur í sér að rýmkaðar verða heimildir til byggingarmagns á lóðum 

á þann hátt að nýtingarhlutfall lóðar verður 0,03 og að hámarksstærð aukahúss 

verður allt að 40m2 að stærð. Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma. 

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og mælist til að hún verði send 

Skipulagsstofnun til afgreiðslu skv. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Mál nr. 6; Holtslóð: Frístundabyggð: Neðri-Dalur: Deiliskipulagsbreyting – 

1706003. Lögð fram, að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010, tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðarinnar 

Holtslóð í landi Neðra-Dals. í breytingunni felst að gert er ráð fyrir að fjölga 

lóðum úr 33 í 40 auk þess sem heiti og afmörkun nokkurra núverandi lóða 

breytist. Einnig er ráðgert að stærð aukahúsa stækki úr 25m2 í 40m2 svo fremi 

að nýtingarhlutfall lóða, 0,03, sé virt. Engar athugasemdir bárust á 

auglýsingartíma. 

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og mælist til að hún verði send 

Skipulagsstofnun til afgreiðslu skv. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Mál nr. 7; Heiðarbær L170196: Nýbygging: Deiliskipulag – 1806057. Lögð 

fram, að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 

tillaga fyrir 5.847m2 frístundahúsalóð í landi Heiðarbæjar, L170196, þar sem 

heimilt verður að byggja nýtt frístundahús í stað eldra húss og allt að 40m2 

geymslu/gestahús/gróðurhús.Deiliskipulagið er í samræmi við aðalskipulag 

Bláskógabyggðar 2015-2027. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. 

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og mælist til að hún verði send 

Skipulagsstofnun til afgreiðslu skv. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Mál nr. 8; Syðri-Reykir lóð L167456: Ný geymsla á lóð: Fyrirspurn – 

1809043.  

 Runólfur Þorláksson leggur fram fyrirspurn til skipulagsnefndar, um hvort 

leyfi fáist til að byggja ca 45 m2 bogaskemmu á lóðinni Syðri-Reykir landnr. 

167456. Lóðin er 2710m2 að stærð.  

Fyrir á lóð er 47,3m2 sumarhús. 
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Sveitarstjórn synjar umsókn. Með umsókn um 45 m2 braggageymslu er farið 

yfir leyfileg stærðarmörk á aukahúsum sumarhúsalóða. 

 

Mál nr. 9; Seljaland 24 L167959: Viðbygging við sumarbústað: Fyrirspurn – 

1809047. Jón Bjarni Baldvinsson beinir fyrirspurn til skipulagsnefndar um 

hvort heimilt verði að byggja við núverandi sumarhús á lóðinni Seljaland 24 

landnr. 167959. Lóðin er skráð 1604m2 að stærð. Fyrir er á lóðinni 34,5m2 

sumarhús og er meiningin að stækka húsið um ca 16 m2 þannig að 

heildarstærð verði um 50,4m2. 

Sveitarstjórn bendir á að samkvæmt almennri reglu fyrir sumarhúsasvæði er 

nýtingarhlutfall lóða oftast miðað við 0,03. Þó má skv. nýsamþykktu 

aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 nýtingarhlutfall á lóðum sem eru 

minni en 5000m2 vera allt að 0.05. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að 

byggingarfulltrúi gefi út byggingarleyfi vegna ofangreindrar viðbyggingar. 

 

Mál nr. 10; Sólvellir 6 (L 204977): Umsókn um byggingarleyfi: Sumarhús - 

viðbygging – 1809012. Móttekin er umsókn Kolbeins I. Birgissonar dags. 

30.08.2018 móttekin 03.09.2018 um byggingarleyfi til að byggja við gestahús 

á lóðinni Sólvellir 6 (L204977) í Bláskógabyggð. Heildarstærð eftir stækkun 

70,7m2.  

Húsið verður skráð sem frístundahús eftir stækkun. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi gefi 

byggingarleyfi fyrir umræddri stækkun á húsi svo fremi að byggingin uppfylli 

kröfur byggingarreglugerðar. Sveitarstjórn samþykkir að framkvæmdin verði 

grenndarkynnt. 

 

Mál nr. 11; Litla-Fljót 1 L167148: Breyting á heimreið: Vegur nr. 3585-01: 

Framkvæmdaleyfi – 1809051. Vegagerðin í Suðurlandsumdæmi sækir um 

framkvæmdaleyfi fyrir nýjum aðkomuveg að Litla-Fljóti í Bláskógabyggð. Um 

er að ræða færslu um rúmlega 400m austar en núverandi aðkoma liggur og er 

færslunni ætlað að bæta umferðaröryggi á svæðinu. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að gefið verði út framkvæmdaleyfi í 

samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 772/2012, um framkvæmdaleyfi. 

 

Mál nr. 12; Sandskeið úr landi Miðfells: Bláskógabyggð: Deiliskipulag 

frístundabyggðar – 1806005.  

Kynnt hefur verið með auglýsingu samkvæmt 3 (4). mgr. 40. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010 tillaga og greinargerð að deiliskipulagi fyrir Sandskeið úr landi 

Miðfells þar sem gert verður ráð fyrir 100 frístundalóðum. Lóðirnar eru um 

2.700 - 11.500m2 að stærð. Markmið deiliskipulagsins er m.a. að koma til 

móts við eftirspurn í stærri hús en áður var heimilað og sömuleiðis til móts við 

aukna þörf fyrir endurnýjun og uppbyggingu eldri lóða. Fyrir liggja umsagnir 

frá Minjastofnun Íslands, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og Vegagerðarinnar. 

Merktar hafa verið inn fornminjar að ósk Minjastofnunar. 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir Sandskeið 

í landi Miðfells. Mælt er með að deiliskipulagstillagan verði auglýst skv. 

1.gr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn telur að athugasemdir 

heilbrigðiseftirlits Suðurlands séu góðar og gagnlegar, en bendir að á að 

meginmarkmið með deiliskipulaginu sé að ná að setja niður í deiliskipulag 

mjög gamalt svæði frístundabyggðar og skerpa þar með á skilmálum er varða 

byggingar, byggingarreiti, lóðamörk, vatns og frárennslismál. Sveitarstjórn er 
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sammála því að stefna beri að lagfæringum á frárennslismálum á svæðinu með 

nýjustu tækni samtímans, þ.e með sem ítarlegastri hreinsun á skólpi á hverri 

lóð fyrir sig eða fleiri saman í hreinsivirki eins og við á samfara nýbyggingum 

eða endurnýjun bygginga, einnig að  vinna beri að betri lausn fyrir vatnsöflun 

fyrir svæðið. 

 

3.  Frá byggðaráði: 

3.1. Reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða málaflokka hjá 

starfsmönnum Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings. Lagðar voru 

fram reglur um könnun og meðferð einstakra barnaverndarmála eða 

málaflokka hjá starfsmönnum Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings 

Tillaga byggðaráðs er að reglurnar verði samþykktar.  

Sveitarstjórn samþykkir reglurnar samhljóða fyrir sitt leyti.  

 

4. Innsend bréf og erindi: 

4.1 Tillaga Þ-lista um lækkun leikskólagjalda í Bláskógabyggð, dags. 26. 

september 2018.   

 Eftirfarandi tillaga var lögð fram: 

 Þ-listinn óskar eftir að sveitarstjórn taki fyrir tillögu Þ-listans að lækkun 

leikskólagjalda í sveitarfélaginu um 15.000 kr. á mánuði.  

 Tillagan var borin undir atkvæði og felld með fimm atkvæðum fulltrúa T-lista 

(HK, VS, RAP, KS, GSM) gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Þ-lista (ÓBÞ og 

EMS). 

   

4.2  Tilkynning Stefáns Árna Einarssonar, forstjóra, um sölu eignarhluta í Límtré 

Vírnet ehf, dags. 27. september 2018. Lögð var fram tilkynning um sölu 

eignarhluta í Límtré Vírnet ehf, þar sem um ræðir sölu á 200.000 hlutum að 

nafnverði 1 kr. hver hlutur, sem jafngildir 0,15% af heildarhlutafé félagsins. 

Kaupverð er 3,0 kr. á hlut og skal greiðast með reiðufé samhliða afhendingu 

hlutanna. Óskað er afstöðu forkaupsréttarhafa að hlutafénu. Sveitarstjórn 

samþykkir að falla frá forkaupsrétti vegna kaupanna. 

 

4.3 Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 20. júlí 2018; beiðni um umsögn 

vegna umsóknar um rekstrarleyfi fyrir gististað í flokki II, Önnukot, Útey 74, 

231-8913. 

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

Bláskógabyggðar vegna umsóknar Guðmundar Halldórssonar  um rekstrarleyfi 

vegna reksturs gististaðar í flokki II að Önnukoti, Útey 74, 231-8913.   

Byggingarfulltrúi hefur synjað umsókn um rekstrarleyfi í fl. II í 

sumarhúsabyggð. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar getur ekki fallist á að umrætt leyfi verði veitt.  

 

4.4 Afturköllun úthlutunar byggingarlóðar, Ferjuvegur 3, Laugarási. 

 Lagt var fram minnisblað innheimtufulltrúa þar sem kemur fram að 

staðfestingargjald vegna lóðarinnar Ferjuvegur 3, Laugarási, hafi ekki verið 

greitt. Með vísan til 8. gr. laga nr. 153/2006, samþykkir sveitarstjórn að senda 

lóðarhafa viðvörun um fyrirhugaða afturköllun lóðarúthlutunar þar sem 

gatnagerðargjald hefur ekki verið greitt.  

 

4.5 Afturköllun úthlutunar byggingarlóðar, Ferjuvegur 5, Laugarási. 
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Lagt var fram minnisblað innheimtufulltrúa þar sem kemur fram að 

staðfestingargjald vegna lóðarinnar Ferjuvegur 5, Laugarási, hafi ekki verið 

greitt. Með vísan til 8. gr. laga nr. 153/2006, samþykkir sveitarstjórn að senda 

lóðarhafa viðvörun um fyrirhugaða afturköllun lóðarúthlutunar þar sem 

gatnagerðargjald hefur ekki verið greitt.  

 

4.6 Veiting prókúruumboðs til sveitarstjóra á reikning nr. 0151-26-72 og 0151-26-

8088. 

 Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veita sveitarstjóra prókúruumboð á 

reikninga sveitarfélagsins nr. 0151-26-72 og 0151-26-8088.  

 

4.7 Stefnumörkun þjóðgarðsins á Þingvöllum, til umsagnar. Lögð var fram tillaga 

að stefnumörkun þjóðgarðsins til ársins 2038. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við framkomna tillögu 

að stefnumótun fyrir þjóðgarðinn á Þingvöllum, en áréttar að þar sem 

þjóðgarðurinn liggur allur innan Bláskógabyggðar þá telur sveitarstjórn rétt að 

Bláskógabyggð hafi fulltrúa í Þingvallanefnd. Bent er á að hús standa enn á 

sumarhúsasvæðinu við Gjábakka, en í stefnumörkuninni, S8, segir að engin 

hús séu á svæðinu. 

 

4.8 Staða mála varðandi lagningu ljósleiðara í Bláskógabyggð.  

 Farið var yfir stöðu mála hvað varðar lagningu ljósleiðara. Lagt var fram 

minnisblað Guðmundar Daníelssonar um lagningu ljósleiðara frá Nesjavöllum 

að Þingvöllum. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og oddvita að 

vinna málið áfram.  

 

4.9 Beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 28. september 2018, 

um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum til að heimila 

lögheimilisskráningu barns hjá báðum forsjárforeldrum. Lagt var fram 

tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þar sem óskað er umsagnar um frumvarpið 

fyrir 17. október n.k. 

 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir á að greina verður áhrif breytinganna á 

þjónustu sveitarfélaga við börn, svo sem hvað varðar leik- og grunnskóla, áður 

en málið er tekið til afgreiðslu.  

 

4.10 Beiðni velferðarnefndar Alþingis, dags. 26. september 2018, um umsögn um 

þingsályktunartillögu um stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda.  

 Lagt var fram tölvuskeyti nefndasviðs Alþingis þar sem óskað er umsagnar um 

þingsályktunartillöguna fyrir 17. október n.k. 

 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bendir á að greina verður kostnaðaráhrif 

tillögunnar fyrir sveitarfélögin, en í greinargerð kemur fram að vonast er til 

samstarfs við sveitarfélög um rekstur ráðgjafarstofunnar.  

 

4.11 Beiðni Skógræktarfélags Íslands, dags. 25. september 2018, um að 

Bláskógabyggð verði með heiðursáskrift að seinna hefti Skógræktarritsins. 

Lagt var fram tölvuskeyti Skógræktarfélags Íslands með beiðni um 

heiðursáskrift. 

 Sveitarstjórn samþykkir heiðursáskrift með 15.000 kr. framlagi.  

 

4.12 Styrkbeiðnir vegna veghalds: 
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Styrkbeiðni Efstadalsfélagsins, dags. 13. september 2018, vegna veghalds í 

frístundabyggðinni í Efstadalsskógi. Lagt var fram erindi Jóns. K. 

Sigurjónssonar, f.h. Efstadalsfélagsins þar sem farið er fram á styrk vegna 

snjómoksturs og viðhalds innan frístundabyggðarinnar.  

 Sveitarstjórn samþykkir að veita styrk að fjárhæð kr. 400.000 í samræmi við 

reglur sveitarfélagsins.  

 Styrkbeiðni VR, dags. 3. október 2018, vegna veghalds í frístundabyggðinni í 

Miðhúsaskógi. Lagt var fram erindi Stefáns Sveinbjörnssonar, f.h. VR þar sem 

farið er fram á styrk vegna snjómoksturs og viðhalds innan 

frístundabyggðarinnar.  

 Sveitarstjórn samþykkir að veita styrk að fjárhæð kr. 400.000 í samræmi við 

reglur sveitarfélagsins.  

 

 

4.13 Beiðni Aja Jensen, dags. 28. september 2018, um stuðning til að geta starfað 

sem dagforeldri. Lagt var fram erindi Aja Jensen, þar sem óskað er eftir að 

Bláskógabyggð veiti stuðning til að hún geti starfað áfram sem dagforeldri, en 

staðan er sú að hún hefur aðeins tvö börn í vistun.  

 Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að greiða mótframlag sem samsvarar því að 

fimm börn væru í vistun hjá starfandi dagforeldri, en ekki tvö eins og raunin er. 

Ákvörðun þessi gildir frá og með október 2018 þar til unnt verður að taka 

yngri börn inn á leikskóla Bláskógabyggðar, sem gert er ráð fyrir að verði 

næsta haust. Á sama tíma komi ekki til viðbótargreiðslna til annarra 

sveitarfélaga vegna leikskólavistar.  

  

4.14 Endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar. Bókun um að ekki þyki ástæða 

til að ráðast í endurskoðun aðalskipulags Bláskógabyggðar á kjörtímabilinu.  

Að loknum hverjum sveitarstjórnarkosningum skal sveitastjórn taka afstöðu til þess 

hvort ráðast skuli í endurskoðun aðalskipulags og tilkynna Skipulagsstofnun þá 

niðurstöðu. Í ljósi þess að nýtt aðalskipulag Bláskógabyggðar var staðfest nú í byrjun 

sumars telur sveitarstjórn ekki ástæðu til þess að ráðast í endurskoðun þess á 

kjörtímabilinu 2018-2022. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að tilkynna 

Skipulagsstofnun ákvörðun þessa.  

 

4.15 Erindi Jóns Snæbjörnssonar, dags. 1. október 2018, varðandi umsókn um styrk 

til Framkvæmdasjóðs ferðamanna vegna gestastofu að Laugarvatni.  

 Lagt var fram erindi Jóns Snæbjörnssonar þar sem hann fer fram á umsögn 

sveitarstjórnar vegna umsóknar til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða um 

styrk til hönnunar og skipulags gestastofu við Laugarvatn. Einnig lagt fram 

tölvuskeyti Jóns, dags. 1. október 2018, þar sem hugmyndin er útlistuð nánar, 

þar sem kemur fram að vonandi yrði um að ræða samvinnuverkefni 

sveitarfélaga í uppsveitum eða eingöngu Bláskógabyggðar og að 

uppbygginguna yrði vonandi hægt að vinna með styrkjum.   

 Á síðasta fundi sveitarstjórnar var samþykkt að ráðast í endurskoðun 

deiliskipulags fyrir þéttbýlið á Laugarvatni, svæði það sem erindið tekur til 

verður deildskipulagt samhliða þeirri vinnu. Sveitarstjórn vísar hugmyndinni 

um uppbyggingu gestastofu til vinnuhóps um endurskoðun á deiliskipulagi 

þéttbýlisins við Laugarvatn.  

 

4.16 Erindi Þórarins Þórarinssonar, f.h. óstofnaðs félags, dags. 27. september 2018, 

beiðni um vilyrði fyrir lóð við Einbúa fyrir Krikann, þjóðmenningarsetur.  
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 Lagt var fram erindi Þórarins Þórarinssonar þar sem sótt er um vilyrði fyrir lóð 

við Einbúa við Laugarvatn fyrir uppbyggingu Krikans, þjóðmenningarseturs.  

 Sveitarstjórn samþykkir að veita vilyrði fyrir lóðinni til eins árs í samræmi við 

9. gr. úthlutunarreglna lóða í Bláskógabyggð.  

 

4.17 Umboð til skipulagsfulltrúa til að undirrita skipulagsuppdrætti gagnvart 

Skipulagsstofnun.  

 Erindi skipulags- og byggingarfulltrúa, dags. þar sem hann fer þess á leit að 

honum verði veitt umboð til að undirrita skipulagsuppdrætti, dags. 2. október 

2018, var lagt fram. 

Sveitarstjórn veitir skipulags- og byggingarfulltrúa, Rúnari Guðmundssyni, 

umboð til að undirrita fyrir hönd sveitarfélaganna uppdrætti vegna gildistöku 

aðalskipulagsbreytinga, uppdrætti vegna nýrra deiliskipulagstillagna og 

uppdrætti vegna gildistöku breytinga á gildandi deiliskipulagstillögum.  

 

4.18 Tillaga að breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp Bláskógabyggðar, 

fyrri umræða. 

 Lögð var fram tillaga að breytingu á samþykkt um stjórn og fundarsköp 

Bláskógabyggðar, þar sem m.a. er lagt til að byggðaráð verði lagt niður ásamt 

samgöngunefnd, öldungaráð stofnað á grundvelli breytinga á lögum um 

félagsþjónustu o.fl., einnig verði sett inn í samþykktirnar ákvæði um 

ungmennaráð. Samhliða breytingunni varðandi byggðaráð mun sveitarstjórn 

funda tvisvar í mánuði í stað einu sinni.  

 Samþykkt samhljóða að vísa tillögunni til síðari umræðu í sveitarstjórn.  

 

4.19 Tillaga að breyttu innra skipulagi Aspar, Laugarvatni, nýjar kennslustofur og 

lóð. Erindi VA arkitekta, dags. 1. október 2018, ásamt fylgigögnum.  

 Lagðar voru fram teikningar að breyttu innra skipulagi Aspar með nýjum 

kennslustofum og breytingu á lóð. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vinna 

áfram að breytingum á innra skipulagi hússins, sem munu stuðla að bættum 

húsakosti Bláskógaskóla á Laugarvatni.  

 

4.20 Trúnaðarmál  

 Fært í trúnaðarbók. 

 

4.21 Trúnaðarmál  

 Fært í trúnaðarbók. 

 

4.22 Viðauki við fjárhagsáætlun 2018 

 Lögð var fram tillaga að viðauka nr. 3. við fjárhagsáætlun ársins 2018. 

Viðaukinn felur í sér eftirfarandi breytingar:  

  Breyting á rekstri: 

Tekjur: 

 Auknar útsvarstekjur 10.000.000 kr. Færist á lykil 00-0001. 

 Aukning í öðrum tekjum 7.850.000 kr. Færist á 09-0922-0900. Mótframlag 

Skipulagsstofnunar vegna kostnaðar við aðalskipulagsgerð.  

 Lækkun (bakfærsla) á tekjum á móttökustöðvum, kr. 17.248.000 alls. 

Sundurliðun: 8.550.471 kr færist á 08-0824-0990, á lykil 08-0825-0990 færast 

kr. 6.276.430 og kr. 2.421.099 á 08-0826-0990. Tekjur sem áætlaðar voru 

vegna innheimtu á móttökustöðvunum, sem ekki er hafin.  
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Gjöld: 

 Framlag til Miðdalskirkju 790.000 kr. Færist á 05-0589-9991. Samþykkt á 

198. fundi byggðaráðs 29. ágúst 2018.  

 Kostnaður ársins vegna persónuverndarfulltrúa 280.000 kr. Færist á 21-2140-

4310. Samþykkt á 198. fundi byggðaráðs 29. ágúst 2018.  

 Launakostnaður á Álfaborg 10.000.000 kr. og kostnaður vegna ræstingar kr. 

700.000. Færist á 04-04111-1110 og 4942 (ræsting). Ekki var áætlað fyrir 

launakostnaði leikskólastjóra hluta ársins og yfirvinnu starfsmanna, auk þess 

sem ekki var áætlað fyrir ræstingu nema að hluta.  

Samtals nettó breyting á rekstri er 11.168.000, auknum útgjöldum mætt með 

lækkun á handbæru fé. 

Rekstrarafgangur A-hluta lækkar í 10.498.000 kr. úr 29.802.000 kr. skv. 

upphaflegri áætlun, en var kr. 21.666.000 með viðaukum 1 og 2.  

Rekstrarafgangur samstæðu lækkar í 56.896.000 kr. úr 76.200.000 kr. skv. 

upphaflegri áætlun, var 68.064.000 með viðaukum 1 og 2.  

Breytingar á sjóðstreymi: 

 Handbært fé lækkar um 11.168.000 kr. með viðauka 3. 

Sveitarstjórn samþykkir viðaukann samhljóða og felur sveitarstjóra að tilkynna 

viðaukann til réttra aðila.  

  

4.23 Heilsueflandi samfélag, Gunnar Gunnarsson, verkefnastjóri, kom inn á 

fundinn. Gunnar kynnti stöðu verkefnisins og það sem framundan er. 

Sveitarstjórn samþykkir að fela honum ásamt stýrihópnum að vinna að gerð 

lýðheilsustefnu.  

 

5. Mál til kynningar: 
5.1  Samantekt samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis yfir lögmælt verkefni 

sveitarfélaga 

5.2  Erindi UMFÍ þar sem óskað er eftir umsóknum um að halda Unglingalandsmót 

UMFÍ 2021 og 2022. 

5.3 Milliuppgjör, árshlutauppgjör sveitarsjóðs fyrir janúar til ágúst 2018. 

  

 

Fundi slitið kl. 19:00. 
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