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224. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 

 24. janúar 2019 ,  kl. 15:15. 
 
 
Fundinn sátu: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn 
Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún Margrét Stefánsdóttir, Róbert Aron 
Pálmason og Ásta Stefánsdóttir.  

 
 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri. 
 
 

1.  Fundargerðir skólanefndar 2019 - 1901042 

 
4. fundur skólanefndar haldinn 16. janúar 2019. 

 
Fundargerðin er staðfest.  

2.  Fundargerðir skipulagsnefndar 2019 - 1901037 

 
169. fundar skipulagsnefndar haldinn 16. janúar 2019. 

 

-liður 3, Kjóastaðir 2 L167132; Salernisaðstaða fyrir tjaldsvæðið; Deiliskipulagsbreyting - 

1812023  

Sveinbjörn Sveinbjörnsson f.h. Ásu Viktoríru Dalkarls leggur fram umsókn um óverulega 

breytingu á gildandi deiliskipulagi í landi Kjóastaða II, sem tekur til ferðaþjónustu sem 

inniheldur útleigu á Asískum Yurt/tjöldum. Breytingin felur í sér að gert er ráð fyrir salernum í 

hverju tjaldi, auk þess sem byggingarreitur undir aðstöðuhús er stækkaður og færður til og er nú 

gert ráð fyrir allt að 100m2 aðstöðuhúsi í stað 50m2 áður.  

Sveitarstjórn samþykkir skipulagsbreytinguna í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. Ekki er talin ástæða til grenndarkynningar þar sem breytingin mun ekki hafa 

meiriháttar áhrif á útlit né form viðkomandi svæðis.  

 

-liður 4, Laugargerði lnr 167146 (Garðyrkjustöðin): Breytt nýting lóðar: Aðalskipulagsbreyting 

- 1708069  

Lögð fram að lokinni kynningu á skipulags-og matslýsingu skv.1.mgr.30.gr. skipulagslaga,vegna 

breytingar á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, tillaga og greinargerð fyrir 

Laugargerði í Laugarási þar sem fyrirhugað er að breyta notkun garðyrkjulóðar þannig að 

heimilt verði að vera með verslun- og veitingarekstur auk garðyrkju.  

Sveitarstjórn samþykkir að tillagan og greinargerð verði kynnt almenningi með auglýsingu skv. 

2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

 

-liður 6, B-Gata lóð 9 L167988; Miðdal, breyttur byggingarreitur; fyrirspurn - 1901006  

Inga Árnadóttir er með fyrirspurn til skipulagsnefndar sem er eftirfarandi:  

Óskað er eftir leyfi til að byggja við hús til norðurs og óskar eftir að byggingarreitur verði 

færður til sömu áttar þannig að viðbygging rúmist innan reits.  

Núverandi hús liggur að norðurmörkum gildandi byggingarreits.  

Sveitarstjórn samþykkir færslu á byggingarreit, þó með fyrirvara um óverulega 

deiliskipulagsbreytingu skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, og að málið verði 

grenndarkynnt lóðarhöfum aðliggjandi lóða.  

 

-liður 8, Torfastaðaheiði 1. og 2. áfangi Torfastaðir L167176 Sumarhúsa- og 
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ferðaþjónustusvæði Deiliskipulagsbreyting - 1808022  

Drífa Kristjánsdóttir og Ólafur Einarsson óska eftir að gerð verði breyting á gildandi 

deiliskipulagi frístundabyggðar áfanga 1. og áfanga 2. í landi Torfastaða í Bláskógabyggð. 

Breytingin unnin af EFLU verkfræðistofu dags.3.1.2019,felur í sér að heimilt verði að leigja út 

frístundahús á svæðinu í atvinnuskyni, þ.e. svokölluð rekstrarleyfi í fl. II. Allir lóðarhafar 

svæðisins hafa lagt fram samþykki fyrir áformaðri breytingu á deiliskipulaginu. Breytingin mun 

gera ráð fyrir að heimilt verði að veita gistingu á hverri lóð fyrir allt að 10 manns, svo fremi að 

stærð húsa ráði við þann fjölda.  

Sveitarstjórn samþykkir breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar F63, í landi 

Torfastaða í Bláskógabyggð fyrir áfanga I og áfanga II. Tillagan er samþykkt skv.1.mgr. 43.gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Mælst er til að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst skv. 1.mgr. 

41.gr. skipulagslaga.  

 

-liður 9, Leynir Rimatjörn L207855 Landbúnaðarsvæði Breytt notkun Aðalskipulagsbreyting - 

1803062  

Lögð fram að nýju uppfærð skipulags- og matslýsing í samræmi við 1.mgr. 30. gr. skipulagslaga 

nr.123/2010,vegna fyrirhugaðrar breytingar á gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2017-

2029. Breytingin felur í sér að minnkað er svæði frístundabyggðar F42 um 7 ha, í landi Leynis í 

Bláskógabyggð og landinu breytt í landbúnaðarsvæði. Skipulags- og matslýsing hafði verið 

samþykkt í sveitarstjórn Bláskógabyggðar 3.5.2018, sem óveruleg breyting á aðalskipulagi í 

samræmi við 2.mgr. 36. greinar skipulagslaga. Skipulagsstofnun hefur í bréfi dags. 6.12.2018 

gefið út að hún samþykki ekki lýsinguna sem óverulega og verði því að málsmeðferð að vera skv. 

30-32. gr. skipulagslaga, þ.e. veruleg breyting á aðalskipulagi.  

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 7.1.2019 sem skýrir væntanlega 

breytingu á gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2017-2029., skv. 1.mgr. 36.gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til 

umsagnar skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein 

skipulagslaga.  

 

-liður 10, Vatnsleysa land B L188581; Breytt notkun lands innan frístundasvæðis F67; 

Aðalskipulagsbreyting - 1901019  

Hjörtur Bergstað leggur fram umsókn um breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-

2027, skv. 1.mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Meðfylgjandi er lögð fram skipulags- og 

matslýsing dags. 7.1.2019 á fyrirhugaðri breytingu sem felur í sér að lóðin Vatnsleysa B landnr. 

188581 sem skilgreind er í gildandi skipulagi sem frístundalóð verði breytt í landbúnaðarland. 

Lóðin er innan frístundasvæðis F67 í aðalskipulagi Bláskógabyggðar. Forsenda fyrirhugaðrar 

breytingar er að landeigandi áformar að sameina umrædda lóð sem er um 2 ha að stærð annarri 

4ha landbúnaðarspildu og hafa fasta búsetu á sameinaðri landspildu.  

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 7.1.2019 sem skýrir væntanlega 

breytingu á gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, skv. 1.mgr. 36.gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til 

umsagnar skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein 

skipulagslaga. Helgi Kjartansson vék af fundi við afgreiðslu máls.  

 

-liður 12, Skálabrekkugata 3 lnr 172580 Breytt notkun lóðar Aðalskipulagsbreyting - 1804029  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bókaði á fundi sínum 3.5.2018 eftirfarandi vegna fyrirhugðrar 

breytingar á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2017-2029, þar sem breyta á 2ha 

landbúnaðarlands í frístundabyggð og bæta við 125ha núverandi frístundabyggð:  

"Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að aðalskipulagi svæðisins verði breytt í 

samræmi við umsókn. Að mati sveitarstjórnar er um óverulega breytingu að ræða og samþykkir 

hana skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga, þegar endurskoðað aðalskipulag sem nú er í vinnslu 

hefur tekið gildi."  

Í kjölfar bókunar sveitarstjórnar óskar Skipulagsstofnun í bréfi dags. 20.12.2018 eftir 

rökstuðningi sveitarstjórnar á því hvernig umrædd breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 

geti talist óveruleg, skv. 2. mgr.36.gr. skipulagslaga.  

Skipulagsnefnd vísar erindinu til sveitarstjórnar. Farið var yfir gögn málsins. Sveitarstjórn telur 
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um óverulega breytingu að ræða og felur skipulagsfulltrúa að svara erindi Skipulagsstofnunar.  

 

-liður 13, Hrosshagi L167118; Hrosshagi 5; Stofnun lóðar - 1901022  

Lögð fram umsókn Gunnars Sverrissonar og Sigríðar J. Sigurfinnsdóttur um stofnun 12,3 ha 

landeignar, Hrosshagi 5, út úr jörðinni Hrosshagi L167118. Gert er ráð fyrir nýrri vegtengingu 

að landeigninni frá Hrosshagavegi. Fyrirhugað er að sækja um lögbýlisrétt á nýju landeignina.  

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við stofnun landeignarinnar með fyrirvara um lagfært 

lóðablað í samráði við skipulagsfulltrúa og umsögn Vegagerðarinnar fyrir vegtengingu. Ekki er 

gerð athugasemd við landskipti skv. 13. jarðalaga. Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn um 

lögbýli.  

3.  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - afgreiðslufundir 2019 - 1901038 

 
Afgreiðslur byggingarfulltrúa nr. 18 - 92. fundur haldinn 19. desember 2018. 

 
Fundargerðin staðfest.  

4.  Fundargerðir stjórnar Bláskógaveitu 2019 - 1901039 

 
89. fundar stjórnar Bláskógaveitu haldinn 15. janúar 2019. 

 
Fundargerðin staðfest.  

5.  Fundargerðir almannavarnanefndar 2018 - 1901043 

 
1. fundar almannavarnanefndar Árnessýslu 2018 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

6.  Fundargerðir framkvæmdaráðs almannavarna 2019 - 1901044 

 
1. fundur framkvæmdaráðs almannavarna haldinn  

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

7.  Fundargerðir verkfunda vegna byggingar leikskólans Álfaborgar. - 1808001 

 
5. verkfundur vegna byggingar leikskólans Álfaborgar, 1. áfangi (uppsteypa) 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

8.  Fundargerðir stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 2019 - 1901018 

 
276. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands haldinn 17. janúar 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

9.  Fundargerðir stjórnar SASS 20119 - 1901045 

 
542. fundur stjórnar SASS haldinn 11. janúar 2019 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

10.  Heimsókn lögreglustjóra 2019 - 1901041 

 

Kjartan Þorkelsson, lögreglustjóri, kom inn á fundinn ásamt Birni Inga Jónssyni, starfsmanni í 

almannavörnum. Kynntu þeir stöðu lögreglunnar og almannavarna. 

11.  Almannavarnaæfing 2019 - 1901027 

 

Erindi lögreglustjóra, dags. 24. desember 2018, varðandi almannavarnaæfingu 28. febrúar 2019, 

þar sem æfð verða viðbrögð við gosi í Öræfajökli og farsótt. 

 

Erindi lögreglustjóra var lagt fram. Sveitarstjórn samþykkir að sveitarstjóri og stjórnendur 

Bláskógabyggðar taki þátt í æfingunni.  

12.  
Sorphirða, staða mála vegna breytinga á flokkun og afsetningu sorps frá sveitarfélögum á 

Suðurlandi. - 1901016 

 
Lagt var fram minnisblað oddvita og sveitarstjóra um stöðu mála vegna breytingar á 
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fyrirkomulagi flokkunar sorps í sveitarfélaginu. Umræða varð um málið. Oddvita og 

sveitaarstjóra er falið að vinna áfram að málinu, en stefnt er að því að taka upp flokkun á 

lífrænum úrgangi í byrjun mars. Samningaviðræður standa yfir við Gámaþjónustuna um 

breytingar á núgildandi samningi Bláskógabyggðar og Grímsnes- og Grafningshrepps um hirðu 

á lífrænum úrgangi og jarðgerð hans á starfsstöð Gámaþjónustunnar. Einnig er unnið að 

samkomulagi við Gámaþjónustuna um meðferð þess úrgangs sem til þessa hefur verið urðaður 

hjá Sorpu, en móttöku á úrgangi til urðunar frá sveitarfélögum á Suðurlandi hefur nú verið hætt. 

Þá er verið að skoða möguleika á sérsöfnun á gleri og málmum, en æskilegt er að sem allra 

minnst sorpmagn verði losað í tunnur fyrir almennt sorp.  

Með tilkomu lífrænnar flokkunar verður Bláskógabyggð komin í fremstu röð sveitarfélaga á 

Íslandi varðandi flokkun sorps. Sveitarstjórn leggur áherslu á góða kynningu á flokkun á 

lífrænum úrgangi og flokkunarleiðum almennt, auk þess sem möguleikar til að losna við annan 

flokkaðan úrgang á gámastöðvum, svo sem gler og málma,verði kynntir. Nokkur kostnaður fylgir 

verkefninu, umfram það sem gert er ráð fyrir í málaflokknum í fjárhagsáætlun. Sveitarstjórn 

óskar eftir sveitarstjóri taki saman áætlun um kostnaðarauka og lagður fyrir viðauki við 

fjárhagsáætlun.  

13.  Sauðfé í þjóðgarðinum á Þingvöllum, athugasemdir Matvælastofnunar - 1901040 

 

Erindi Matvælastofnunar, dags. 17. janúar 2019, vegna sauðfjár í þjóðgarðinum á Þingvöllum. 

Matvælastofnun gerir athugasemdir á grundvelli laga um velferð dýra. 

 

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að koma á fundi formanna fjallskilanefnda Þingvallasveitar og 

Laugardals með þjóðgarðsverði og MAST.  

14.  Barnaþing, þing um málefni barna 2019 - 1901036 

 

Erindi Umboðsmanns barna, dags. 17. janúar 2019, þar sem kynnt er fyrirhugað barnaþing, þing 

um málefni barna, sem haldið verður 21. til 22. nóvember n.k. Óskað er eftir tilnefningu tengiliðs 

sveitarfélagsins við embætti Umboðsmanns sem hefur það hlutverk að hafa milligöngu um 

þátttöku barna úr sveitarfélaginu. 

 
Sveitarstjórn tilnefnir Ragnheiði Hilmarsdóttur sem tengilið vegna þingsins.  

15.  Styrkbeiðni íþróttasambands lögreglumanna 2019 - 1901046 

 
Beiðni Íþróttasambands lögreglumanna um styrk til forvarnaverkefnis. 

 
Styrkbeiðnin var lögð fram. Sveitarstjórn sér sér ekki fært að styrkja verkefnið.  

16.  Boð á ráðstefnu ungmennaráða 2019 - 1901049 

 

Boð á ráðstefnu ungmennaráða - Ungt fólk á Suðurlandi horfir til framtíðar. Beiðni um 

tilnefningu tveggja fulltrúa úr sveitarstjórn, auk þess sem að 5-6 ungmenni og starfsmaður 

málaflokksins sæki þingið. 

 

Boðsbréf ungmennaráða var lagt fram. Sveitarstjórn þakkar boðið og tilnefnir Valgerði 

Sævarsdóttur og Helga Kjartansson til setu á þinginu.  

17.  Reglugerð um Jöfnunarsjóð, útgjaldaframlög - 1901022 

 

Erindi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 7. janúar 2019, varðandi nýja reglugerð um 

Jöfnunarsjóð sveitarfélaga nr. 1088/2018. 

 
Erindi Jöfnunarsjóðs var lagt fram til kynningar.  

18.  Íslandsmót iðn- og verkgreina og framhaldsskólakynning 2019 - 1812005 

 

Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 10. janúar 2019, þar sem vakin er athygli á 

Íslandsmóti iðn- og verkgreina og framhaldsskólakynningu sem fram fer 14. til 16. mars n.k. 

Sveitarfélög eru hvött til að leggja sitt af mörkum svo nemendur hafi möguleika á að taka þátt. 

 

Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga var lagt fram. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og 

felur skólastjórnendum útfærslu.  

19.  Dagur leikskólans 2019 - 1901028 
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Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 10. janúar 2019, kynning á Degi leikskólans 6. 

febrúar 2019. 

 
Kynningarbréfið var lagt fram.  

 
 
 
Fundi slitið kl. 18:05.. 

 
 
 
 
 
 

  Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir 

 Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 Guðrún S. Magnúsdóttir   Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 Róbert Aron Pálmason   Ásta Stefánsdóttir 

    


