
1516 

 

218. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

fimmtudaginn 8. nóvember 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.  Gengið var til dagskrár. 

 

Dagskrá fundar: 
 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1         200. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar haldinn 26. september 2018. 

1.2         164. fundur skipulagsnefndar haldinn 10. október 2018 ásamt afgreiðslum                                                     

byggingarfulltrúa 18-87.  

 

Mál nr. 2; Myrkholt (L167133); Umsókn um byggingarleyfi; Íbúðarhús - 

viðbygging – 1809068. Lögð er fram umsókn Lofts Jónassonar dags. 

12.09.2018 móttekin 13.09.2018 um byggingarleyfi til að byggja við íbúðarhús 

36,9 m2 á jörðinni Myrkholti í Bláskógabyggð. Heildarstærð eftir stækkun er 

187,2m2. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að byggingarfulltrúi veiti 

byggingarleyfi fyrir umræddri viðbyggingu með fyrirvara um 

grenndarkynningu fyrir eigendum aðliggjandi lóða. 

 

Mál nr. 3; Myrkholt (L167133); Umsókn um byggingarleyfi; Gripahús - 

viðbygging – 1809069. Lögð er fram umsókn Lofts Jónassonar dags. 

12.09.2018 móttekin 13.09.2018 um byggingarleyfi til að byggja við gripahús á 

jörðinni Myrkholt í Bláskógabyggð. Heildarstærð eftir stækkun er 529,3m2. 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að byggingarfulltrúi veiti 

byggingarleyfi fyrir umræddri viðbyggingu með fyrirvara um 

grenndarkynningu fyrir eigendum aðliggjandi lóða. 

 

Mál nr. 4; Hrosshagi L167118; Hrosshagi 4; Stofnun lóðar – 1810014. Lögð 

fram umsókn Gunnars Sverrissonar og Sigríðar J. Sigurfinnsdóttur, mótt. 4. 

október 2018, um stofnun 18.750 m2 lóðar úr landi Hrosshaga L167118 utan 

um fyrirhugað íbúðarhús. Aðkoma að lóðinni er um Hrosshagaveg. Óskað er 

eftir að lóðin fái heitið Hrosshagi 4. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við 

stofnun íbúðarhúsalóðar með fyrirvara um umsögn Vegagerðarinnar fyrir 

vegtengingu og grenndarkynningu á því að á lóðinni verði byggt íbúðarhús. 

Ekki er gerð athugasemd við heitið Hrosshagi 4 né við landskipti skv. 13. gr. 

jarðalaga. 

 

Mál nr. 5; Snorrastaðir L168101; Fimm sumarhús á lóðinni; Fyrirspurn – 

1810017. Oddur Kr. Finnbjarnarson hönnuður Thg arkitekta, f.h. Félags 

skipstjórnarmanna leggur fram fyrirspurn um hvort heimilt verði að rífa og 

fjarlægja tvö gestahús á ca 2,5 ha lóð þeirra í sumarhúsahverfi Snorrastaða, og 
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setja þar eitt sumarhús í stað hinna tveggja , og að auki fá leyfi til að byggja 4 

ný sumarhús sunnar í lóðinni. Einnig er spurt hvort heimilt yrði að fá nýja 

aðkomu inn á lóðina að vestanverðu. Nýtingarhlutfall lóðar yrði um 0,03.   

Sveitarstjórn telur að forsenda til að heimila fleiri hús á lóðinni sé að gerð verði 

breyting á deiliskipulagi fyrir lóðina og mælir með að breytingin nái yfir stærra 

svæði. 

 

1.3         165. Fundur skipulagsnefndar haldinn 31 október 2018 ásamt afgreiðslum    

byggingarfulltrúa 18-88. 

 

Mál nr. 4; Brúnir 5 (L227336); Umsókn um byggingarleyfi; Sumarhús – 

1810030.  

Lögð er fram umsókn Guðborgar Hildar Kolbeinsdóttur dags. 18.09.2018, 

móttekin 24.09.2018, um byggingarleyfi til að flytja sumarhús 90 m2 á 

sumarhúsalóðina Brúnir 5 (L227336) í Bláskógabyggð. Sveitarstjórn gerir ekki 

athugasemd við að byggingarfulltrúi veiti byggingarleyfi fyrir umræddu húsi 

með fyrirvara um grenndarkynningu. 

 

Mál nr. 5; Efri-Reykir 167080: Hótelbygging og baðlón: Deiliskipulag – 

1610007. Lögð fyrir að nýju umhverfisskýrsla og deiliskipulag verslunar- og 

þjónustusvæðis fyrir hótel og baðlón á spildu í landi Efri-Reykja L167080 í 

Bláskógabyggð. Tillögu og umhverfisskýrslu hefur verið breytt til samræmis 

við framkomnar umsagnir og ábendingar umsagnaraðila. Sveitarstjórn 

samþykkir deiliskipulagstillögu og umhverfisskýrslu og að tillagan ásamt 

umhverfisskýrslu verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 

þó með fyrirvara um niðurstöðu Skipulagsstofnunar um matsskyldu og 

hugsanlegs mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000. 

 

Mál nr. 6; Reykholt: Bláskógabyggð: Endurskoðun deiliskipulags – 

1702042. Bláskógabyggð vinnur að gerð deiliskipulags fyrir nær allt þéttbýlið 

Reykholt í Biskupstungum. Deiliskipulagið mun í megindráttum festa í sessi 

núverandi landnotkun á svæðinu. Gert er ráð fyrir þéttingu byggðar þar sem því 

verður við komið og að byggð sé í góðum tengslum við skóla, íþróttasvæði og 

verslun og þjónustu. Þá verður gert ráð fyrir nýju íbúðarsvæði á Birtingarholti 

og nýrri íbúðargötu sunnan við Kistuholt, en mikil þörf er á íbúðarlóðum í 

Reykholti. Skipulagssvæðið er um 144 ha að stærð.  

Deiliskipulagið er í samræmi við aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027. 

Markmið  

Helstu markmið með deiliskipulaginu eru eftirfarandi:  

Að Reykholt verði áfram áhugaverður kostur fyrir búsetu og 

atvinnuuppbyggingu.  

Að skipulagðar verði fjölbreyttar íbúðarlóðir sem nýtast til uppbyggingar næstu 

árin. Gert verður ráð fyrir fjölbreyttum stærðum íbúða og að íbúðarsvæði séu í 

góðum tengslum við skóla, íþróttasvæði og verslun- og þjónustu.  

Að skapa möguleika á þróun og vexti núverandi og nýrrar landbúnaðar-, 

þjónustu-, iðnaðar- og athafnastarfsemi.  

Tryggja gott aðgengi gangandi og hjólandi að skólasvæðinu og almenna 

útivistarmöguleika fyrir íbúa og gesti.  

Að bæta öryggi vegfarenda með endurskoðun á umferðarflæði og bílastæðum.  

Að allar lóðir verði hnitsettar og settir skilmálar fyrir þær.  
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Umræða varð um málið. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir nýtt 

endurskoðað deiliskipulag í Reykholti og að deiliskipulagstillagan og 

greinargerð verði kynnt skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Fyrirhuguð er kynning í Aratungu, miðvikudaginn 14. nóvember n.k. kl. 16. 

 

1.4         Fundur oddvitanefndar UTU, haldinn 31. október 2018, ásamt fjárhagsáætlun. 

Fundargerðin var lögð fram ásamt fjárhagsáætlun fyrir rekstur hreinsunar á 

seyru og seyrubíl og fyrir fjárfestingu vegna uppbyggingar aðstöðu fyrir 

hreinsibúnað og bíl. Heildarfjárfesting er áætluð kr. 108 millj. króna, þar af 

hlutur Bláskógabyggðar kr. 36.720.000. Umræða varð um áætlunina. 

Sveitarstjórn samþykkir rekstraráætlun vegna verkefnisins og 

fjárfestingaáætlun vegna uppbyggingar aðstöðuhúss. Gert verði ráð fyrir þeirri 

fjárfestingu í fjárfestingaáætlun ársins 2019.  

 

1.5  Aðalfundur NOS, haldinn 30. október 2018. Liður 3, fjárhagsáætlun 2019, 

sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlunina. Ekki er gert ráð fyrir verulegum 

breytingum á rekstri frá áætlun líðandi rekstrarárs.  

 

2.      Fundargerðir til kynningar: 

2.1 191. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn 31. október 2018, ásamt 

samþykkt um afgreiðslur framkvæmdastjóra. 

2.2 863. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, haldinn 26. september 

2018 

2.3 2. fundur oddvitanefndar uppsveita Árnessýslu haldinn 29. október 2018, 

ásamt ársreikningi Laugaráslæknishéraðs 2017. 

2.4  55. fundur stjórnar byggðasamlags UTU, haldinn 10. október 2018 

 

3.    Frá byggðaráði: 

3.1 Tillaga að gjaldskrá  Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings vegna 

félagsþjónustu, ásamt tillögu að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Tillaga 

byggðaráðs er að gjaldskráin og grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar verði 

samþykktar. Umræða varð um tillöguna. Sveitarstjórn samþykkir gjaldskrá 

Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings vegna félagsþjónustu, ásamt 

tillögu að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. 

 

3.2 Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun 2020-2022. 

Sveitarstjóri fór yfir drög að fjárhagsáætlun. Umræða varð um áætlunina.  

Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2019-2022 er vísað til lokaumræðu og 

afgreiðslu á fundi sveitarstjórnar sem haldinn verður fimmtudaginn 6. 

desember n.k.  

 

4. Innsend bréf og erindi: 

4.1 Tillaga T-lista um breytingu á kostnaðarhlutdeild foreldra og forráðamanna í 

skólamáltíðum í leik- og grunnskóla, dags. 9. október 2018. T-listi lagði fram 

eftirfarandi tillögu: T-listi leggur til að skólamáltíðir leik- og grunnskólabarna í 

Bláskógabyggð verði gjaldfrjálsar frá 1. janúar 2019. T-listi telur að 

gjaldfrjálsar skólamáltíðir stuðli að réttindum barna í sambandi við heilsu og 

næringu eins og sjá má á vef landlæknis. T-listi telur einnig að gjaldfrjálsar 

skólamátíðir séu leið til jöfnuðar fyrir öll börn í skólum sveitarfélagsins sem og 

fyrir foreldra/forráðamenn þeirra.  
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Umræða varð um tillöguna.  Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

skólamáltíðir leik- og grunnskólabarna í Bláskógabyggð verði gjaldfrjálsar frá 

1. janúar 2019.  

Lögð var fram bókun fulltrúa Þ-lista: Þ-listinn fagnar tillögu T-listans sem 

miðar að lækkun gjalda foreldra í sveitarfélaginu, sem og er í takt við áherslur 

Þ-listans. Á 216. sveitarstjórnarfundi lagði Þ-listinn hins vegar til lækkun 

leikskólagjalda. Listinn vildi með því að sveitarfélagið myndi draga úr 

útgjöldum foreldra barna á leikskólaaldri og lækka þann kostnaðarlið sem 

leikskólagjöldin eru og vega víða þungt í bókhaldi heimila. Og með tímanum 

stefna að gjaldfrjálsu leikskólanámi til jafns við grunnskólanám. 

 

4.2  Erindisbréf skólanefndar Bláskógabyggðar. Lögð var fram tillaga að 

erindisbréfi fyrir skólanefnd. Umræða varð um erindisbréfið. Sveitarstjórn 

samþykkir erindisbréfið og felur formanni skólanefndar að kynna það á næsta 

fundi nefndarinnar.  

 

4.3 Samþykktir um stjórn og fundarsköp Bláskógabyggðar, til umræðu. 

Sveitarstjórn vísar samþykktunum til afgreiðslu á næsta fundi.  

 

4.4 Bréf Land lögmanna vegna umsóknar um lögbýli í landi Fellsenda, 

Bláskógabyggð, dags. 11. október 2018. Lagt var fram bréf Land lögmanna þar 

sem rakin eru sjónarmið umsækjanda varðandi skilgreiningu á þeirri starfsemi 

sem fyrirhuguð er í landi Fellsenda, fastanr. 235-2852. Umræður urðu um 

málið. Hafnað var með fjórum atkvæðum að veita jákvæða umsögn um 

umsókn um lögbýli í landi Fellsenda. (KS, GSM, VS og EMS greiddu atkvæði 

gegn erindinu).    

 

4.5 Styrkbeiðni Bátsnefs, félags sumarhúsaeigenda í Heiðarbæ II, vegna veghalds í 

frístundabyggðinni við Heiðarbæ II, dags. 16. janúar 2018.   

 Lögð var fram styrkbeiðni Halldórs Kvaran, f.h. Bátsnefs, félags 

sumarhúsaeigenda í Heiðarbæ II, ásamt afritum reikninga. Sveitarstjórn 

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

sveitarfélagsins. 

 

4.6 Beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 25. október 2018, um 

umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna afnáms 

laga um uppreist æru. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við frumvarpið.  

 

4.7 Beiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 29. október 2018, um umsögn um 

þingsályktunartillögu um mótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til 

bújarða. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við frumvarpið.  

 

4.8 Drög að samstarfssamningi við Þjóðgarðinn á Þingvöllum um lagningu 

ljósleiðara. Lögð voru fram drög að samningi um samstarf þjóðgarðsins og 

Bláskógabyggðar um lagningu ljósleiðara frá Nesjavöllum að Þingvöllum. 

tengd verða þau heimili og fyrirtæki sem eru á lagnaleiðinni. Sveitarstjórn felur 

oddvita og sveitarstjóra að vinna áfram að málinu í samræmi við fyrirliggjandi 

samningsdrög og kostnaðaráætlun.  

 

4.9 Tilboð í innanhúsfrágang og lóð leikskólans Álfaborgar.  
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 Sveitarstjóri fór yfir kostnaðaráætlun og tilboð sem bárust í verkið. 

Kostnaðaráætlun vegna verksins nam 208.674.978. Eftir yfirferð nam tilboð 

lægstbjóðanda, HK verktaka,  kr. 235.816.817. Umræða varð um málið. 

Sveitarstjórn samþykkir að ganga til samninga við lægstbjóðanda að 

uppfylltum skilyrðum útboðsgagna.  

  

4.10 Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 29. ágúst 2018,  um umsögn um 

umsóknar Sigurhæða ehf um rekstrarleyfi í flokki II vegna Austurbyggðar 7 og 

24, Laugarási, ásamt afgreiðslu byggingarfulltrúa og bréfi lögmanns 

umsækjanda til sveitarstjórnar, þar sem gerðar eru athugasemdir við neikvæða 

umsögn byggingarfulltrúa.  

 Umræða varð um málið og samþykkir sveitarstjórn að fela Óskari Sigurðssyni, 

hrl, að fara yfir erindið. 

 

4.11 Uppgjör við leigutaka tjaldsvæðis á Laugarvatni vegna innlausnar á 

aðstöðuhúsi. Samningur um leigu tjaldsvæðisins á Laugarvatni hefur runnið út. 

Í samningi um reksturinn er kveðið á um að sveitarfélagið, sem leigusali, skuli 

greiða leigutaka endurgjald fyrir aðstöðuhús/salerni, rotþró, vaskborð og lagnir 

og tenglabox. Uppreiknaður stofnkostnaður er kr. 9.740.673. Sveitarstjórn 

samþykkir innlausn framangreindra mannvirkja á uppreiknuðu stofnvirði. Gerð 

verður grein fyrir fjárfestingunni í viðauka við fjárhagsáætlun sem lögð verður 

fram síðar á fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa eftir nýjum 

leigutaka að tjaldsvæðinu á Laugarvatni.  

 

4.12 Beiðni um samþykki fyrir landskiptum í landi Hrosshaga. 

 Lagt var fram erindi Gunnars Sverrissonar og Sigríðar J. Sigurfinnsdóttur þar 

sem óskað er eftir heimild til stofnunar lóðar úr landi Hrosshaga, 11,5 ha 

spildu. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og bendir umsækjanda á að leggja  

hnitasettan uppdrátt og erindi fyrir skipulags- og byggingarfulltrúaembættið.  

 

4.13 Bréf íbúa í Miðholti, Reykholti, dags. 22. október 2018, vegna umferðar yfir 

hraðamörkum um götuna Miðholt. 

 Lagt var fram bréf íbúa við götuna Miðholt í Reykholti þar sem þeir fara fram 

á að ráðist verði í aðgerðir til að stemma stigu við hröðum akstri í götunni og 

bæta umferðarmerkingar. Umræða varð um málið. Sveitarstjórn samþykkir að 

fela starfsmönnum framkvæmda- og veitusviðs að láta bæta 

umferðarmerkingar og kanna leiðir til að draga úr umferðarhraða þeirra er fara 

um götuna.  

 

4.14 Trúnaðarmál. Fært í trúnaðarbók.  

 

4.15 Viðauki við fjárhagsáætlun 2018. 

 Lögð var fram tillaga að viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun ársins 2018. 

Viðaukinn felur í sér eftirtaldar breytingar á fjárfestingahreyfingum: 

 Innlausn á aðstöðuhúsi á tjaldsvæði er færð sem fjárfesting, kr.  10.000.000 

 Endurnýjun á sandsíu í sundlauginni á Laugarvatni er færð sem fjárfesting kr. 

10.000.000 

 Alls er fjárfesting aukin  um 20.000.000 kr.  

 Handbært fé lækkar um 20.000.000 kr. með viðauka 4, verður 140.591.000 kr. 
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Sveitarstjórn samþykkir viðaukann samhljóða og felur sveitarstjóra að tilkynna 

viðaukann til réttra aðila.  

4.16 Lántökur 2018 

 Sveitarstjóri gerði grein fyrir tillögunni, sem felur í sér lántöku til 

fjármögnunar á byggingu leikskóla og annarra framkvæmda skv. 

fjárhagsáætlun. Lagt er til að sótt verði um 400.000.000 kr lán, en að hluti þess 

verði tekinn í janúar. Lántakan fer því  ekki fram úr heimildum skv. 

fjárhagsáætlun. Í áætlun ársins 2019 verði gert ráð fyrir lántöku vegna þess 

hluta sem fellur á árið 2019. Lánið verði tryggt með veði í tekjum 

sveitarfélagsins.  

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði 

sveitarfélaga að fjárhæð 400.000.000 kr. til 16 ára, í samræmi við  lánstilboð sem 

liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. 

heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til 

fjármögnunar á byggingu leikskóla og annarra framkvæmda skv. fjárhagsáætlun, 

sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 

150/2006. 

Jafnframt er Ástu Stefánsdóttur, kt. 2510703-3189, veitt fullt og ótakmarkað 

umboð til þess f.h. Bláskógabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð 

sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, 

og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku 

þessar. 

4.17 Viðmiðunarreglur vegna snjómoksturs. 

 Lagðar voru fram viðmiðunarreglur vegna snjómoksturs. Vegagerðin hefur 

nýlega boðið út snjómokstur í samstarfi við sveitarfélagið. Í útboðsgögnum er 

kveðið á um mokstur heimreiða að  bæjum þar sem er föst búseta og skráð 

lögheimili og er það í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar frá því í haust. Í 

viðmiðunarreglunum kemur fram hvaða reglur hafðar eru til viðmiðunar um 

mokstur héraðs- og tengivega (svokallaðra helmingamokstursvega) og 

heimreiða. Umræða varð um reglurnar. Sveitarstjórn samþykkir reglurnar 

samhljóða.  

 

4.18 Erindi Björns Bjarndal vegna aðalskipulags í landi Árgils, dags. 10. september 

2018. 

 Lagt var fram erindi Björns B. Jónssonar, f.h. Neðri-Dals ehf, þar sem gerð er 

athugasemd við að Árgil sé skilgreint sem svæði fyrir verslun og þjónustu. 

Sveitarstjórn felur oddvita og sveitarstjóra að ræða við fulltrúa landeiganda og 

aðra hagsmunaaðila.  

 

5. Mál til kynningar: 
5.1  Dagur íslenskrar tungu, kynning, bréf mennta- og menningarmálaráðherra og 

forstöðumanns stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, dags. 

október 2018.  

5.2 Tilkynning Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 1. nóvember 2018, um 

námskeið fyrir fræðslunefndir sem haldið verður 26. nóvember 2018. 

Sveitarstjórn hvetur skólanefnd til að taka þátt í námskeiðinu.  

5.3 Boð Ungmennaráðs Grindavíkur til ungmennaráða og sveitarstjórna á málþing 

um umferðaröryggismál sem haldið verður 8. og 9. nóvember 2018.  
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Fundi slitið kl. 19:00. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti    Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Kolbeinn Sveinbjörnsson    Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir               Óttar Bragi Þráinsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Róbert Aron Pálmason    Ásta Stefánsdóttir 

   


