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223. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 

miðvikudaginn 9. janúar 2019,  kl. 15:15. 
 
 
Fundinn sátu: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn 
Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Agnes 
Geirdal, Eyrún Margrét Stefánsdóttir, Róbert Aron Pálmason og Ásta Stefánsdóttir.  

 
 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri. 
 
 

1.  Fjallskilanefnd Biskupstungna 2018, fundargerðir - 1810017 

 

Fundargerð Fjallskilanefndar Biskupstungna frá 11. desember 2018, ásamt umsögnum um 
stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands og tillögu að friðlýsingu svæðis í verndarflokki 
rammaáætlunar. 

 
Fundargerðin staðfest. 

2.  Fundargerðir oddvitanefndar Uppsveita Árnessýslu 2018 - 1810020 

 
3. fundur oddvitanefndar Uppsveita Árnessýslu haldinn 11. desember 2018. 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

3.  Fundargerðir stjórnar SASS 2018 - 1809070 

 
540. fundur stjórnar SASS haldinn 7. desember 2018  
541. fundur stjórnar SASS haldinn 27. desember 2018 

 
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.  

4.  Fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 2018 - 1809033 

 
866. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, haldinn 14. desember 2018 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

5.  Fundargerð aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga 2018 - 1901010 

 
Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga árið 2018, haldinn 10. október 2018 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

6.  Fundargerðir stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 2018 - 1809012 

 
274. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands haldinn 13. desember 2018 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

7.  Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands 2018 - 1809011 

 
Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, haldinn 19. október 2018 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

8.  Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands 2018 - 1809011 

 
192. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn 5. desember 2018 
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Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

9.  Fundargerðir stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 2019 - 1901018 

 
275. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands haldinn 7. janúar 2019. 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

10.  Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd - 1901006 

 
Beiðni Umhverfisstofnunar um að Bláskógabyggð tilnefni fulltrúa umhverfis- eða 
náttúruverndarnefndar í vatnasvæðanefnd í samræmi við lög nr. 36/2011 

 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tilnefnir formann umhverfisnefndar, Agnesi Geirdal, til setu í 
vatnasvæðanefnd, til vara Pálma Hilmarsson. 

11.  Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd - 1901006 

 
Beiðni Umhverfisstofnunar um að Bláskógabyggð tilnefni fulltrúa í vatnasvæðanefnd í 
samræmi við lög nr. 36/2011 

 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar tilnefnir Óttar Braga Þráinsson, fulltrúa í sveitarstjórn, til 
setu í vatnasvæðanefnd, til vara Guðrúnu S. Magnúsdóttur, fulltrúa í sveitarstjórn.  

12.  Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Mosfellsbæjar - 1901008 

 
Breyting á aðalskipulagi Mosfellsbæjar, Dalland í suðurhluta Mosfellsbæjar, breyting á 
landnotkun. Umsagnarfrestur er til 15. janúar 2019. 

 
Breytingartillagan var lögð fram. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við 
breytingu á aðaskipulagi Mosfellsbæjar.  

13.  Beiðni um umsögn vegna stofnunar lögbýlis, Hvönn í landi Torfastaða - 1901009 

 
Beiðni Jóns Þórs Birgissonar, dags. 17. desember 2018, um umsögn um stofnun lögbýlis 
vegna 3,1 ha landspildu úr jörðinni Torfastöðum, Hvönn, landnr. 227468. 

 
Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn um stofnun lögbýlis á 3,1 ha spildu úr jörðinni 
Torfastöðum, Hvönn, landnr. 227468. 

14.  Samningur við UMFÍ um afnot af íþróttamiðstöð vegna ungmennabúða - 1805083 

 
Minnisblað frá UMFÍ, dags. 18. desember 2018, vegna samnings um afnot af 
Íþróttamiðstöðinni, Laugarvatni. 

 

Oddviti gerði grein fyrir stöðu mála varðandi samningaviðræður við UMFÍ vegna afnota af 
Íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni. Oddvita og sveitarstjóra er falið að undirrita 
viljayfirlýsingu og vinna að gerð samnings sem verður lagður fyrir sveitarstjórn til 
samþykktar. Stefnt er að því að samningur liggi fyrir í febrúar.  

15.  Umsókn um styrk til veghalds í sumarhúsahverfi - 1901004 

 
Beiðni félags sumarhúsaeigenda við Kallbrún í landi Heiðarbæjar 1, Þingvallasveit, dags. 
13. desember 2018, um styrk vegna viðhalds vega. 

 

Lögð var fram styrkumsókn að fjárhæð kr. 141.024. Með vísan til reglna sveitarfélagsins um 
styrki til veghalds í frístundabyggðum samþykkir sveitarstjórn að vísa erindinu til afgreiðslu 
styrkumsókna haustið 2019. 

16.  Samþykktir um stjórn og fundarsköp Bláskógabyggðar 2018 - 1809045 

 

Samþykkt um stjórn og fundarsköp Bláskógabyggðar - síðari umræða. Lögð var fram tillaga 
að samþykktum um stjórn og fundarsköp Bláskógabyggðar, ásamt skipuriti vegna 46. gr. 
samþykktanna. 

 

Umræða varð um breytingarnar. Meginefni þeirra snýr að því að breytingum á stjórnsýslu 
sveitarfélagsin á þann veg að byggðaráð er fellt niður og fækkað um eina nefnd, 
samgöngunefnd, en bætt við öldungaráði. Einnig er skerpt á ákvæðum um ráðningarvald og 
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einstök ákvæði samþykktanna uppfærð til samræmis við breytingar sem orðið hafa. 
Sveitarstjórn samþykkir breytingarnar samhljóða og felur sveitarstjóra að senda þær til 
staðfestingar hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.  
 
Sveitarstjórn samþykkir að fastir fundir sveitarstjórnar verði 1. og 3. fimmtudag í hverjum 
mánuði kl. 15:15.  

17.  Styrkbeiðni nemendafélagsins Mímis vegna leigu á sal - 1810034 

 
Beiðni nemendafélagsins Mímis, dags. 7. janúar 2018, um styrk vegna leigu á sal í Aratungu 
haustið 2018. 

 
Sveitarstjórn samþykkir styrk til nemendafélagsins að fjárhæð kr. 160.000. 

18.  Sorphirða – staða mála 2019 - 1901016 

 
Staða mála vegna sorphirðu og afsetningar sorps 

 

Farið var yfir stöðu mála hvað varðar afsetningu sorps frá sveitarfélögum á Suðurlandi, þar 
með talinni Bláskógabyggð, í framhaldi af þeirri ákvörðun Sorpu bs að hætta að taka við 
sunnlensku sorpi til urðunar í Álfsnesi. Fulltrúar sveitarfélagsins hafa fundað með stjórn 
Sorpstöðvar Suðurlands og með Gámaþjónustunni, sem annast sorphirðu fyrir 
Bláskógabyggð. Áformað er að sorp frá svæðinu verði sent til brennslu í evrópskum 
sorpbrennslustöðvum og samhliða því þarf að auka flokkun úrgangs á upprunastað til að 
tryggja að auðlindir í úrgangi nýtist sem best. Unnið er að bráðabirgðalausnum til að tryggja 
viðunandi meðhöndlun úrgangs þar til útflutningur hefst. Sveitarstjórn felur oddvita og 
sveitarstjóra að vinna áfram út frá þeirri stöðu sem upp er komin, m.a. að koma á flokkun á 
lífrænum úrgangi.  

19.  Beiðni um umsögn um þingsályktun um að efla íslensku sem opinbert mál - 1901011 

 

Beiðni allsherjar- og menntamálanefndar dags. 14. desember 2018, um umsögn um tillögu 
til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál, 443. mál. Umsagnarfrestur er til 
14. janúar. 

 
Erindið var lagt fram til kynningar.  

20.  
Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og 
æskulýðsmála - 1901012 

 

Beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 14. desember 2018, um umsögn 
um frumvarp til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs, 417. mál. 
Umsagnarfrestur er til 14. janúar.  

 
Erindið var lagt fram til kynningar.  

21.  Beiðni um umsögn um þingsályktunartillögu um áætlun gegn ofbeldi - 1901014 

 

Beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 7. desember 2018, um umsögn um 
áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, 409. mál. 
Umsagnarfrestur er til 11. janúar.  

 
Erindið var lagt fram til kynningar.  

22.  Starfshópur um endurskoðun kosningalaga - 1901005 

 

Erindi starfshóps um endurskoðun kosningalaga dags. 19. desember 2018. Gefinn er 
kostur á að koma athugasemdum á framfæri við starfshópinn, en hlutverk hans er að fara 
yfir tillögur vinnuhóps um endurskoðun kosningalaga, kanna kosti þess að setja 
heildarlöggjöf um framkvæmd allra almennra kosninga o.fl. 

 
Erindið var lagt fram til kynningar.  

23.  Skýrsla um starfsemi héraðsskjalasafna - 1901007 

 
Erindi Þjóðskjalasafns dags. 18. desember 2018, skýrslur um starfsemi héraðsskjalasafna. 
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Skýrsla um starfsemi Héraðsskjalasafns Árnesinga og heildarskýrsla um starfsemi allra 
hérðasskjalasafna voru lagðar fram á fundinum.  

24.  Vinnumansal og kjör erlends verkafólks - 1901013 

 
Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 13. desember 2018, varðandi vinnumansal 
og kjör erlends starfsfólks. 

 
Erindið var lagt fram til kynningar.  

25.  Samþykktir stjórnarþings Evrópusambandsins - 1901015 

 
Minnisblað frá Sambandi íslenskrá sveitarfélaga, dags. 20. nóvember 2018, varðandi 35. 
þing Sveitarstjórnarþings Evrópuráðsins. 

 
Erindið var lagt fram til kynningar.  

26.  Ársskýrsla Ungmennafélags Biskupstungna 2017 - 1901002 

 
Ársskýrsla UMF. Biskupstungna fyrir árið 2017. 

 
Lög var fram ársskýrsla UMF. Biskupstungna fyrir árið 2017.  

27.  Boð á hátíðarfund Vísinda- og rannsóknarsjóðs Suðurlands - 1901003 

 
Boð Háskólafélags Suðurlands og Fræðslunets Suðurlands á hátíðarfund hinn 10. janúar 
n.k. 

 
Fundarboðið var lagt fram.  

 
 
 
Fundi slitið kl. 17:05. 

 
 
 
 
 
 

  Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir 

 Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 Agnes Geirdal   Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 Róbert Aron Pálmason    


