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228. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 

 21. mars 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.  Fundargerð skólanefndar - 1901042 

 

5. fundur skólanefndar Bláskógabyggðar, haldinn 13. mars 2019. Liði 7 og 9 þarf að afgreiða 

sérstaklega og eru þeir sérstakir dagskrárliðir á fundinum, sjá lið 20 og 21. 

 
Fundargerðin staðfest.  

2.  Fundargerð skipulagsnefndar - 1901037 

 

173. fundur skipulagsnefndar, haldinn 13. mars 2019. Afgreiða þarf sérstaklega liði 1 til 9 í 

fundargerðinni. 

 

-liður 1, Þingvellir; Bratti í Botnsúlum lnr 170796; Fjallaskáli; Deiliskipulag - 1804020  

Ásta Stefánsdóttir f.h. Bláskógabyggðar leggur fram skipulagslýsingu á deiliskipulagstillögu skv. 

1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

Lýsingin tekur til Bratta sem er í Súlnadal í Botnssúlum, norðvestan við Syðstu Súlu, í 

Bláskógabyggð. Á staðnum var lítill skáli sem sem hefur verið fjarlægður. Til stendur að reisa 

nýjan skála allt að 80m2 að stærð og á skálinn að geta hýst allt að 30 manns í gistingu. Ekki er 

vegur að staðnum og ekki heimilt að aka að skálanum. Svæðið er lítt gróið. Vistgerðir á svæðinu 

eru skv. vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar melar og sandlendi, skriður og klettar. 

Hvorki er vatnsból, rotþró né salernisaðstaða ásvæðinu. Svæðið er í Aðalskipulagi 

Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 5.3.2019. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.  

 

-liður 2, Svartárbotnar; Fjallaskáli; Afréttur norðan vatna; Deiliskipulag - 1903011  

Ásta Stefánsdóttir f.h. Bláskógabyggðar leggur fram skipulagslýsingu á deiliskipulagstillögu skv. 

1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

Lýsingin tekur til Svartárbotna (Gíslaskála) á Kili, Bláskógabyggð.  

Á staðnum er gangnamannahús og aðstaða til að taka á móti hestahópum. Þar er rekin þjónusta 

við ferðamenn. Gistipláss fyrir 45-50 manns. Skálinn er rafvæddur. Gert er ráð fyrir frekari 

uppbyggingu, s.s. gistirými fyrir allt að 70 gesti og betri aðstöðu fyrir hesta. Svæðið er 

deiliskipulagt fyrir skála og hesthús. Stærð svæðis er um 2 ha Aðkoma er af Kjalvegi. Svæðið er 

lítt gróið. Vistgerðir á svæðinu eru skv. vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar melar og 

sandlendi. Staðurinn er skráður í Þjóðskrá,landnr. 189446. Stærð lóðar er skráð 2.500 m2 og 

þar er 270 m2 svefnskáli, 96 m2 hesthús og um 20 m2 starfsmannahús. Rafstöð er á staðnum. 

Rotþró er skammt frá húsunum og vatn er tekið úr læk norðan húsanna. Starfsemi er allt árið en 

þó aðallega yfir sumartímann. Svæðið hefur verið ört vaxandi sem viðkomustaður á hálendinu. 

Tvö gerði eru fyrir hross. Skálinn er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreindur 
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sem fjallasel.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 5.3.2019. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.  

 

-liður 3, Geldingafell; Fjallaskáli; Framafréttur; Deiliskipulag - 1903014  

Ásta Stefánsdóttir f.h. Bláskógabyggðar leggur fram skipulagslýsingu á deiliskipulagstillögu skv. 

1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

Lýsingin tekur til skálasvæðis í Geldingafelli sá Kili vestan við Bláfell. Þrjár byggingar á 

svæðinu notaðar til geymslu vélsleða og annars tækjabúnaðar, hvert hús er um 150 m2.  

Fjórar byggingar eru nýttar sem aðstaða fyrir gesti og starfsfólk ásamt geymslu á búnaði, 

stærðir húsa eru á bilinu 60-120 m2. Aðstaðan er aðallega nýtt vegna vélsleðaferða á Langjökul. 

Aðkoma er af Kjalvegi á Bláfellshálsi og um Skálpanesveg. Svæðið er lítt gróið og vistgerðir á 

svæðinu eru melar- og sandlendi, skv. vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar. Rotþró er 

á staðnum en vatn er flutt þangað í 1000 lítra tönkum. Neysluvatn er keypt á flöskum. Gert er 

ráð fyrir byggingum fyrir ferðaþjónustu, s.s. veitingum- og gistingu fyrir allt að 50 manns. 

Einnig byggingum til að geyma búnað vegna ferða á Langjökul. Lagður hefur verið rafstrengur 

að Geldingafelli. Stærð svæðis er um 2 ha. Geldingafell er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 

2015-2027 skilgreint sem skálasvæði.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 5.3.2019. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.  

 

-liður 4, Árbúðir; Fjallaskáli; Afréttur norðan vatna; Deiliskipulag - 1903012  

Ásta Stefánsdóttir f.h. Bláskógabyggðar leggur fram skipulagslýsingu á deiliskipulagstillögu skv. 

1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Lýsingin tekur til Árbúða sem eru við Svartá, skammt norðan við Hvítá á Kili og er aðkoma af 

Kjalvegi. Staðurinn er skráður í Þjóðskrá, landnr. 167350. Stærð lóðar er skráð 2.500 m2 og 

þar er 87 m2 sæluhús, 10 m2 snyrting, 85m2 söluskáli og 95m2 hesthús og um 20m2 

starfsmannahús. Gistirými er fyrir um 30 gesti og einnig veitingasala í Hrefnubúðakaffi. 

Vistgerðir á svæðinu eru skv. vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar; mólendi, melar og 

sandlendi. Unnið hefur verið að uppgræðslu umhverfis skálann undanfarin ár í samstarfi við 

Landgræðsluna. Rafstöð er á staðnum, einnig rotþró og borað hefur verið eftir vatni skammt 

norðan við húsin. Gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu s.s. fjölgun gistirúma í allt að 70. Stærð 

svæðis er allt að 2 ha. Árbúðir eru í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem 

hálendismiðstöð.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 5.3.2019. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.  

 

-liður 5, Skálpanes; Fjallaskáli; Framafréttur; Deiliskipulag - 1903013  

Ásta Stefánsdóttir f.h. Bláskógabyggðar leggur fram skipulagslýsingu á deiliskipulagstillögu skv. 

1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

Lýsingin tekur til Skálpaness sem er við Langjökul, nokkuð vestan Geldingafells. Staðurinn nýtir 

sömu aðkomu og Geldingafell.  

Á staðnum eru tvö hús, um 150 m2 hús sem nýtt er sem aðstaða fyrir ferðamenn sem fara í ferðir 

á Langjökul, einnig er þarna um 20m2 hús fyrir starfsfólk. Svæðið er lítt gróið og vistgerðir á 

svæðinu eru melar- og sandlendi, skv. vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar. Rotþró er 

á staðnum og vatn er flutt þangað í stórum tönkum. Samkvæmt upplýsingum frá 

ferðaþjónustuaðilum í Skálpanesi er fjöldi ferðamanna þar um 80 þúsund á ári. Neysluvatn er 

keypt á flöskum. Ekki er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu, einungis viðhaldi á núverandi 

mannvirkjum. Stærð svæðis er um 2ha.  

Skálpanes er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 5.3.2019. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.  
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-liður 6, Fremstaver; Fjallaskáli; Framafréttur; Deiliskipulag - 1903015  

Ásta Stefánsdóttir f.h. Bláskógabyggðar leggur fram skipulagslýsingu á deiliskipulagstillögu skv. 

1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010  

Lýsingin tekur til Fremstavers sem er sunnan við Bláfell, vestan Hvítár. Aðkoma er af Kjalvegi. 

Nokkur gróður er umhverfis húsið og einnig hafa verið útbúin áningarhólf fyrir hesta. Vistgerðir 

á svæðinu eru skv. vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar; mólendi, moslendi, graslendi, 

melar og sandlendi. Staðurinn er skráður í Þjóðskrá, landnr. 167347. Stærð lóðar er skráð 

2.500m2 og þar er um 80m2 fjallaskáli og 29m2 hesthús. Gistirými er fyrir um 25 manns. Einnig 

er þar lítið salernishús og rotþró. Vatn er tekið úr lind í Bláfelli, ofan skálans. Rekstur er 

mestmegnis yfir sumartímann og þá helst í tengslum við hestaferðir. Þrjú gerði eru fyrir hross.  

Í Fremstaveri er gangnamannahús og aðstaða til að taka á móti hestahópum. Rekin er 

gistiþjónusta. Gistipláss fyrir 30 manns. Gert er ráð fyrir frekari uppbyggingu, s.s. gistingu fyrir 

allt að 50 manns og betri aðstöðu til að taka á móti hestum. Stærð svæðis er um 2 ha. 

Fremstaver er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 5.3.2019. 

Skipulagsfulltrúa er falið að senda Skipulagsstofnun lýsinguna til umsagnar skv. 3. mgr. 40. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og kynna lýsinguna almenningi skv. sömu grein skipulagslaga.  

 

-liður 7, Heslilundur 2 (L170429); Umsókn um byggingarleyfi; Sumarhús með risi - 1902027  

Umsókn Ölmu Bjarkar Ástþórsdóttur og Einars Péturssonar dags. 07.02.2019 móttekin 

08.02.2019 um byggingarleyfi til að byggja gestahús með risi 29.5 m2 á sumarhúsalóðinni 

Heslilundur 2 (L170429)í Bláskógabyggð.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar synjar umsókn, þar sem framlögð gögn samræmast ekki 

skilmálum gildandi deiliskipulags.  

 

-liður 8, Efsti-Dalur 1 lóð (L167738); Umsókn um byggingarleyfi; Sumarhús - 1902051  

Umsókn Bryndísar Kvaran dags. 22.02.2019 móttekin sama dag, um byggingarleyfi til að byggja 

sumarhús 113,5 m2 á sumarhúsalóðinni Efsti-Dalur 1 lóð (L167738) í Bláskógabyggð. Eldra 

hús verður fjarlægt af lóð þegar nýtt hús verður tekið í notkun.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi gefi út 

byggingarleyfi, að undangenginni grenndarkynningu.  

 

-liður 9, Austurey 3 L167623; Eyrargata 9; Breytt notkun lóðar í íbúðarhúsalóð; 

Aðalskipulagsbreyting - 1902021  

Í framhaldi af umsókn Kjartans Lárussonar dags. 06.02.2019 um að fá breytingu á gildandi 

aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, sem fæli í sér að lóðinni Eyrargata 9 í gildandi 

deiliskipulagi frístundabyggðar verði breytt í íbúðarhúsalóð ásamt að fella út lóðina Illósveg 6 í 

áður samþykktu deiliskipulagi, og bókun skipulagsnefndar sem fól skipulagsfulltrúa að ræða við 

umsækjanda, hafa viðræður farið fram og hefur umsækjandi nú lagt inn viðbótarumsókn þar sem 

dregið verður úr þekju frístundasvæðis meðfram vegi.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að umsækjandi leggi fram tillögu að breyttu 

aðalskipulagi sbr. umsókn.  

3.  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - afgreiðslufundur - 1901038 

 
Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 19-96, haldinn 6. mars 2019. 

 
Fundargerðin staðfest.  

4.  Fundargerð stjórnar UTU - 1902024 

 

60. fundur stjórnar byggðasamlags UTU haldinn 8. mars 2019. Einnig lagðar fram samþykktir 

byggðasamlagsins frá 2017.  

 

-liður 2, tæknisvið. Sveitarstjórn samþykkir að starfsemi tæknisviðshluta Umhverfis- og 

tæknisviðs Uppsveita bs. verði hætt og samþykktir Umhverfis- og tæknisviðs verði 

endurskoðaðar með a.m.k. tilliti til kostnaðarskiptingar aðildarsveitarfélaganna. Fundargerðin 

staðfest.  
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5.  Fundargerð stjórnar UTU - 1902024 

 
61. fundur stjórnar byggðasamlags UTU, haldinn 13. mars 2019. 

 

-liður 2, byggingarfulltrúi, Sveitarstjórn samþykkir að gerðar verði þær breytingar innan 

starfsmannahóps Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs, að Davíð Sigurðsson verði 

byggingarfulltrúi Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs., en Rúnar Guðmundsson verði áfram 

skipulagsfulltrúi embættisins og byggingarfulltrúi í forföllum Davíðs Sigurðssonar.  

Fundargerðin staðfest.  

6.  Fundargerð stjórnar Tónlistarskóla Árnesinga - 1902041 

 
192. fundur stjórnar Tónlistarskóla Árnesinga, haldinn 18. mars 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

7.  Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands - 1901018 

 
277. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands, haldinn 20. febrúar 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

8.  Fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands - 1901018 

 
278. fundur stjónar Sorpstöðvar Suðurlands, haldinn 11. mars 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

9.  Fundargerð stjórnar SASS - 1901045 

 
544. fundur stjórnar SASS haldinn 1. mars 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

10.  Aðalfundur Bergrisans bs 2018 - 1903043 

 
Fundargerð aðalfundar Bergrisans bs., haldinn 18. janúar 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

11.  Verkfundargerð vegna byggingar leikskólans Álfaborgar - 1808001 

 
9. verkfundur vegna byggingar leikskólans Álfaborgar (fyrri áfangi) haldinn 12. mars 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

12.  Orkuskipti á Kili, lagning jarðstrengs. - 1804012 

 

Erindi Kristjáns L. Möller, dags. 9. mars 2019, f.h. ferðaþjónustuaðila á Kili, varðandi lagningu 

rafstrengs, beiðni um fjárstyrk til verkefnisins. 

 

Lagt var fram erindi Kristjáns L. Möller þar sem farið er fram á að Bláskógabyggð veiti 15 

milljón kr. styrk til áframhaldandi lagningar rafstrengs sem lagður verði frá Bláfelli að 

Hveravöllum í Kerlingarfjöll og Gíslaskála, um 70 km leið. Sveitarstjórn telur mjög jákvætt að 

haldið verði áfram með verkefnið. Í ljósi þess að Bláskógabyggð hefur þegar lagt 10 milljónir kr. 

til þess á árinu 2017, þá er sveitarstjóra falið að ræða fjárhæð framlags Bláskógabyggðar að 

þessu sinni.  

13.  Skráning tengiliða vegna samráðsvettvangs um loftslagsmál - 1903040 

 

Erindi Skipulagsstofnunar, dags. 13. mars 2019. Boð um þátttöku í samráðsvettvangi um 

loftslagsmál. 

 

Fulltrúar í sveitarstjórn eru hvattir til þess að skrá sig á samráðsvettvanginn sem tengist vinnu 

við viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 þar sem mótuð verði nánari skipulagsstefna um 

loftslagsmál, landslag og lýðheilsu.  

14.  Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024 - 1902038 

 

Beiðni Samtaka sunnlenskra sveitarfélag, dags. 15. febrúar 2019, um tilnefningu fjögurra fulltrúa 

í starfshóp um mótun sóknaráætlunar Suðurlands. 
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Sveitarstjórn tilnefnir Valgerði Sævarsdóttur, Eyrúnu M. Stefánsdóttur, Einar Á. Sæmundsen og 

Óðin Þór Kjartansson til setu í starfshópi um mótun sóknaráætlunar Suðurlands.  

15.  Styrkbeiðni vegna uppgræðslu á Langamel - 1903050 

 

Styrkbeiðni umhverfisnefndar Menntaskólans að Laugarvatni, dags. 18. mars 2019, vegna 

uppgræðslu á Langamel, svæði í hlíðum Laugarvatnsfjalls. 

 

Sveitarstjórn samþykkir styrkveitingu að fjárhæð kr. 100.000 til verkefnisins. Styrkveitingin 

rúmast innan ramma fjárhagsáætlunar.  

16.  Áform um skerðingu tekna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga - 1903051 

 

Bókun sveitarstjórnar vegna áforma um skerðingu tekna Jöfnunarsjóðs. Lögð er fram bókun 

stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 15. mars 2019, og minnisblað sviðsstjóra hag- 

og upplýsingasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Bókun vegna áforma fjármálaráðherra og ríkisstjórnarinnar um að skerða tekjur Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmælir harðlega þeim áformum fjármálaráðherra og 

ríkisstjórnar að skerða framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um a.m.k. 3,3 milljarða á árunum 

2020 og 2021. Skerðingin kemur harðast niður á útgjaldajöfnunarframlögum, en þau renna 

einkum til sveitarfélaga á landsbyggðinni sem hafa mörg hver veikan fjárhag. Skerðingin kemur 

einnig niður á framlögum til þjónustu við fatlað fólk og getur falið í sér að dregið verði úr þeirri 

þjónustu.  

Áætlað tekjutap sveitarfélaga á Suðurlandi af framlögum til útgjaldajöfnunar og vegna 

fasteignaskatts er um 505 millj.kr. og vegna málefna fatlaðra 29 millj.kr. Framlög til málefna 

fatlaðra hafa ekki staðið undir rekstrarkostnaði og bætir þetta ekki stöðu þess málaflokks.  

Árið 2015 voru samþykktar leiðréttingar á framlögum til málefna fatlaðra sem námu um 1,5 

milljarði króna. Sú niðurstaða var samkomulag sem byggði á löngu og ítarlegu samráðsferli 

milli ríkis og sveitarfélaga. Að þurrka nánast út með einu pennastriki þann árangur sem þá 

náðist er í hróplegu ósamræmi við það samstarf við ríkið sem Samband íslenskra sveitarfélaga 

hefur lagt mikla vinnu í að styrkja á liðnum áratug.  

Einhliða ákvörðun ríkisvaldsins af þessu tagi er í andstöðu við það formlega samráðsferli ríkis 

og sveitarfélaga sem hefur þróast á undanförnum árum og fela áform þessi í sér algeran 

trúnaðarbrest gagnvart sveitarfélögunum í landinu. Ekki getur með nokkrum hætti talist eðlilegt 

að áhersla á að bæta afkomu ríkissjóðs skili sér í skerðingum á tekjum sveitarfélaganna, sem 

standa undir mjög stórum hluta almannaþjónustu í landinu.  

Sveitarstjórn krefst þess að áform um skerðingu tekna Jöfnunarsjóðs verði afturkölluð þegar í 

stað.  

17.  Fundur sveitarstjórnar með ungmennaráði 2019 - 1903034 

 
Fundur ungmennaráðs Bláskógabyggðar með sveitarstjórn. 

 

Á fundinn komu fulltrúar úr ungmennaráði Bláskógabyggðar, ásamt Ragnheiði Hilmarsdóttur, 

starfsmanni ungmennaráðs. Rætt var um fyrirhugað málþing sem ungmennaráð í Uppsveitum 

hyggjast standa fyrir í haust, rætt var um þing sem ungmennaráð hefur sótt síðustu mánuði á 

Selfossi og í Grindavík, um tengingar ungmennaráða við sveitarstjórn og stjórnkerfið, hlutverk 

ungmennaráðs og greiðslur fyrir fundarsetu. Einnig var rætt um umhverfismál og möguleika 

ungs fólks til að hafa áhrif í þeim efnum, loks var rætt um samgöngur, heimavistarmál og 

heilbrigðisþjónustu, þ.m.t. geðheilbrigðismál.  

18.  Opnunartími félagsmiðstöðvarinnar Zetors - 1903035 

 
Tillaga um breyttan opnunartíma félagsmiðstöðvarinnar Zetors, til umræðu með Ungmennaráði. 

 

Rædd var tillaga um aukinn opnunartíma félagsmiðstöðvarinnar og framboð á félagsstarfi fyrir 

þennan aldurshóp. Eftir umræðu með ungmennaráði telur sveitarstjórn ekki ástæðu til að auka 

við opnunartíma félagsmiðstöðvarinnar að sinni.  

19.  Skipan fulltrúa í starfshóp um svæðisskipulag hálendis - 1903045 
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Beiðni SASS, dags. 8. mars 2019, um skipan tveggja fulltrúa í starfshóp um svæðisskipulag 

Suðurhálendis. 

 

Sveitarstjórn skipar Guðrúnu S. Magnúsdóttur og Eyrúnu M. Stefánsdóttir og til vara Óttar 

Braga Þráinsson til setu í starfshópnum.  

20.  Endurmat á samstarfi Bláskógaskóla á Laugarvatni og í Reykholti - 1903027 

 

Tillaga um endurmat á samstarfi Bláskógaskóla á Laugarvatni og í Reykholti. Vísað til 

sveitarstjórnar frá skólanefnd, sjá lið 9 í fundargerð skólanefndar frá 13. mars 2019. 

 

Lögð var fram tillaga skólastjórnenda um breytt fyrirkomulag unglingakennslu í sveitarfélaginu, 

sem felur í sér að taka upp lotukennslu í Bláskógaskóla Laugarvatni og Bláskógaskóla Reykholti, 

þannig að nemendur fari alla daga vikunnar, þrjár vikur á önn, í annan skólann. Í staðlotum 

yrði þematengd kennsla. Umræða varð um málið. Sveitarstjóra er falið að afla gagna, í samráði 

við ráðgjafa ef þörf er á.  

21.  Innritunarreglur leikskóla - 1903022 

 

Tillaga að endurskoðuðum reglum fyrir leikskóla Bláskógabyggðar, sjá lið 7 í fundargerð 

skólanefndar frá 13. mars.  

 

Sveitarstjórn samþykkir að bætt verði við grein, sem verði nr. 9, sem hljóðar svo: Heimilt er að 

innheimta aukagjald ef dvöl fer framyfir umsaminn vistunartíma. Gjaldið er á mánuði 50% af 

tímagjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni fyrir níunda tíma vistunar á dag, án afslátta, fyrir 

hverjar byrjaðar 15 mínútur.  

22.  Yfirtaka á gatnalýsingarkerfi - 1903029 

 

Erindi RARIK, dags. 15. febrúar 2019, varðandi yfirtöku á gatnalýsingarkerfi, ásamt drögum að 

samningi milli Rarik og Bláskógabyggðar um yfirtöku Bláskógabyggðar á gatnalýsingarkerfi 

RARIK í sveitarfélaginu.  

 
Sveitarstjórn samþykkir samninginn og felur sveitarstjóra að undirrita hann.  

23.  Stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu - 1812008 

 
Bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna hugmynda um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. 

 

Lagt var fram minnisblað sveitarstjóra Húnavatnshrepps, ásamt bókun sveitarstjórnar 

Húnavatnshrepps.  

Málið var áður tekið fyrir á 226. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, liður 28.  

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar fagnar innkomnu erindi Húnavatnshrepps og tekur heilshugar 

undir þau sjónarmið sem þar koma fram.  

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar leggst alfarið gegn áformum um stofnun miðhálendisþjóðgarðs 

sem kynnt hafa verið sveitarfélögum á umliðnum vikum. Nefnd sem skipuð var af umhverfis- og 

auðlindaráðherra á vordögum 2018 hefur það hlutverk að vinna að tillögum um stofnun 

þjóðgarðs á miðhálendinu, en hvorki að meta eða gera tillögu um hvort stofna skuli slíkan 

þjóðgarð, né heldur að meta kosti og galla slíkrar stofnunar. Samráð um þann grundvallarþátt 

málsins, hvort stofna skuli þjóðgarð á miðhálendinu, hefur ekki átt sér stað.  

 

Stofnun þjóðgarðs hefur óhjákvæmilega í för með sér að skipulagsvald sveitarfélaga skerðist. 

Lagaramminn um þjóðgarða er þess eðlis að verulegur hluti skipulagsvalds er færður frá 

sveitarstjórnum með stjórnunar- og verndaráætlunum sem binda hendur sveitarstjórna þegar 

m.a. kemur að ákvörðunum um landnýtingu, mannvirkjagerð, samgöngur og aðra innviði. Allir 

þeir meginþættir sem felast í skipulagsvaldi eru því færðir frá sveitarfélögunum.  

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur ekki ásættanlegt að stjórn og umráð yfir 40% Íslands verði 

í höndum fárra aðila. Stöðugt er vegið að sjálfstæði landsbyggðarsveitarfélaga og þeim ekki 

treyst fyrir því landsvæði sem er innan þeirra sveitarfélagsmarka.  
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Í ljósi þeirrar reynslu sem komin er á rekstur þjóðgarða á Íslandi má glöggt sjá að mjög víða er 

pottur brotinn t.d. í viðhaldi vega, fráveitumálum og merkingum svo eitthvað sé nefnt. Ljóst er að 

mörg stór verkefni sem útheimta mikið fjármagn bíða framkvæmda í þjóðgörðum landsins. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar fær ekki séð hvernig ríkinu ætlar að takast að halda utanum, 

sinna og fjármagna, öll þau stóru verkefni sem munu bætast við verði miðhálendisþjóðgarður að 

veruleika. Allvíða á hálendinu þar sem ekki eru þjóðgarðar er þegar mjög vel haldið á málum. 

Þar hafa verkefni verið unnin í samvinnu sveitarfélaga og heimamanna með mikilli 

sjálfboðavinnu fyrir lítið fjármagn. Verði miðhálendisþjóðgarður að veruleika má búast við að 

heimamenn dragi sig til hlés. Gera má ráð fyrir að öll sú vinna og fjármagn sem heimafólk hefur 

lagt til hálendisins muni færast yfir til ríkisins. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur miklar 

áhyggjur af því að þau svæði á hálendinu þar sem vel hefur verið haldið á málum er varðar 

viðhald og uppbyggingu verði aftarlega í röðinni þegar kemur að úthlutun fjármagns til svæða í 

fyrirhuguðum þjóðgarði. Í ljósi reynslunnar telur sveitarstjórn að þá muni þeim eignum sem 

áður voru í eigu og umsjá viðkomandi sveitarfélaga ekki verða viðhaldið og að endingu lokað. Á 

það bæði við um húsbyggingar og vegslóða eins og dæmi eru um í Vatnajökulsþjóðgarði.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill benda á umsögn Sveitarfélagsins Hornafjarðar sem birtist í 

samráðsgáttinni 21. des. 2018 vegna vinnu við fyrirhugaða stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Í 

niðurlagi umsagnarinnar segir: „mikilvægt er að tryggja þjóðgörðum sem fyrir eru í landinu 

rekstrargrundvöll áður en lögð er áhersla á að stofna nýjan þjóðgarð“.  

 

Helstu rök sem borin hafa verið á borð fyrir sveitarstjórnarfólk á fundum með 

miðhálendisnefndinni eru að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að stofna þjóðgarðinn. Orðið 

þjóðgarður sé vörumerki sem laði að sér ferðamenn, þeim fylgi kröfur um aukið aðgengi og 

bætta þjónustu og þ.a.l. meiri mengun og ágangur á náttúruna sem þurfi að vernda. Í þessu 

liggja þversagnir.  

 

Að endingu vill sveitarstjórn vekja athygli ríkisstjórnarinnar á því að mörg mikilvæg verkefni 

kalla á athygli og aukið fjármagn og eru mun brýnni hagsmunamál náttúru og þjóðar en stofnun 

miðhálendisþjóðgarðs.  

24.  
Forathugun varðandi þjónustusamning við Útlendingastofnun vegna umsækjenda um 

alþjóðlega vernd - 1903039 

 

Erindi Útlendingastofnunar, dags. 13. mars 2019, varðandi vilja sveitarstjórna til að gera 

þjónustusamning við Útlendingastofnun vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd. 

 
Lagt fram til kynningar.  

25.  Styrkbeiðni vegna líkamsræktar - 1903041 

 

Styrkbeiðni félagsins 60 í Laugardal, dags. 13. mars 2019, vegna þjálfunarkostnaðar við 

íþróttaiðkun, 100.000. 

 
Sveitarstjórn samþykkir að veita umbeðinn styrk, kostnaður rúmast innan fjárhagsáætlunar.  

26.  Breyting á deiliskipulagi Hótel Geysis og Geysisstofu, Haukadal - 1903054 

 

Umsókn Sigurðar Mássonar, dags. 14. mars 2019, ásamt tillögu að óverulegri breytingu á 

deiliskipulagi Hótels Geysis og Geysisstofu í landi Haukadals 4. Í breytingunni felst að 

lóðarmörk að sunnanverðu nýrrar lóðar undir Hótel Geysi eru færð vegna smáhýsa sem eru 

víkjandi á deiliskipulagi en ekki er búið að rífa. Við breytinguna minnkar stærð lóðarinnar og 

verður 19.622 fm í stað 20.330 fm. Byggingarskilmálar breytast ekki. 

 

Sveitarstjórn metur breytinguna óverulega og samþykkir hana skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á grenndarkynningu þar sem ekki er um aðra hagsmunaaðila að 

ræða en eigendur lóðar. 

27.  
Tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 

86. mál. - 1903046 

 

Beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 6. mars 2019, um umsögn um tillögu til 

þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 86. mál. 
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Umsagnarfrestur er til 20. mars. 

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur að standa beri vörð um flugvöll í Reykjavík. Bent er á að 

skipulagsvald tilheyrir sveitarfélögum og mikilvægt er að skerða það ekki.  

28.  
Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar 

háhraða fjarskiptaneta, 639. mál. - 1903042 

 

Beiðnu umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 13. mars 2019, um umsögn um 

frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, 639. mál. 

Umsagnarfrestur er til 27. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

29.  
Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum (fjöldi 

fulltrúa í sveitarstjórn), 90. mál. - 1903044 

 

Beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 11. mars 2019, um umsögn um frumvarp 

til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), 90. mál. 

Umsagnarfrestur er til 25. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

30.  
Frumvarp til laga um fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, 

stjórnvaldssektir o.fl.), 647. mál. - 1903037 

 

Beiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 15. mars 2019, um umsögn um frumvarp til laga um 

fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), 647. mál. 

Umsagnarfrestur er til 29. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

31.  Lagning rafstrengs á Þingvöllum - 1903038 

 

Beiðni Skipulagsstofnunar, dags. 14. mars 2019, um umsögn um hvort og á hvaða forsendum 

lagning 3ja fasa jarðstrengs að þjónustumiðstöð á Þingvöllum skuli háð mati á 

umhverfisáhrifum. 

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur lagningu 3ja fasa jarðstrengs að þjónustumiðstöð á 

Þingvöllum ekki háða mati á umhverfisáhrifum. Sveitarstjórn telur að í tilkynningu RARIK sé 

gerð nægjanleg grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar og mótvægisaðgerðum.  

32.  Breytingar á lögum um náttúruvernd. - 1903047 

 
Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um náttúruvernd. 

 

Lögð voru fram drög að frumvarpi um breytingar á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, sem 

áætlað er að leggja fram á vorþingi. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir eftirfarandi 

athugasemdir við frumvarpið:  

 

Gjaldtaka og almannaréttur  

Ákvæði 1. gr. frumvarpsdraganna um að óheimilt sé að takmarka för um land með gjaldtöku 

fyrir aðgang er of fortakslaust. Víða þurfa landeigendur og sveitarfélög að leggja í talsverðan 

kostnað við að vernda náttúru og tryggja öryggi ferðafólks við staði sem þykja áhugaverðir og 

öðlast vinsældir, jafnvel án þess að landeigendur kjósi alla þá umferð með tilheyrandi 

náttúruspjöllum sem getur fylgt á viðkvæmum stöðum. Í mörgum tilfellum er útilokað að loka 

svæðum alfarið og landeigendur eru nauðbeygðir til að ráðast í framkvæmdir til að varna 

varanlegum spjöllum á landi. Telja verður eðlilegt að heimilt sé að innheimta hóflegt gjald til að 

standa undir kostnaði þeim sem að framan greinir, ella er viðbúið að landeigendur treysti sér 

ekki til að ráðast í nauðsynlegar framkvæmdir.  

 

Umtalsverð takmörkun er lögð til á eignarréttindum landeiganda með breytingu á heimildum 

landeigenda til að takmarka umferð um afgirt eignarlönd í byggð. Ganga þessar breytingar 

talsvert á rétt landeiganda til að ráðstafa eign sinni að eigin vild, svo og rétt landeiganda til að 

vernda eign sína gegn spjöllum. Heimildin til takmörkunar á aðgengi á grundvelli verndunar 
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landsins er haldlítil, enda ljóst að til þess að til slíkra raka yrði litið yrðu þegar að vera tilkomin 

spjöll á landinu. Það sýna fjölmörg dæmi þegar í dag, þ.e. ekki er gripið til takmarkana fyrr en 

spjöll á landi eru orðin veruleg.  

 

Skipulegar ferðir  

Talsverðar breytingar hafa orðið á ferðavenjum á síðustu árum og ferðast nú mikill fjöldi 

ferðamanna um á bílaleigubílum. Ágangur, átroðningur og náttúruspjöll sem slíkum 

ferðamönnum fylgir er oft ekki minni en fylgir þeim sem ferðast með "endurteknum skipulegum 

hópferðum", en sú skylda sem er lögð til í frumvarpsdrögunum til að leita leyfis landeiganda á 

aðeins við um þá sem ferðast með skipulegum hópferðum. Bent er á að fjöldi þeirra sem ferðast 

á eigin vegum að ákveðnum náttúruperlum jafnast fyllilega á við fjölda þeirra sem ferðast með 

hópferðum sem eru skipulagðar í atvinnuskyni.  

 

Heimildir til að tjalda  

Af hálfu sveitarstjórnar er bent á að endurskoða þarf heimildir skv. núgildandi lögum til að 

tjalda utan skipulagðra tjaldsvæða. Sveitarfélögin á Suðurlandi hafa samþykkt sameiginlega 

lögreglusamþykkt þar sem reynt er að taka á þeim vanda sem skapast við það að ferðafólk sem 

ferðast um landið með tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi eða húsbíla af ýmsu tagi setur sig 

niður til næturgistingar, nánast hvar sem því verður við komið. Einkum hefur verið álag, ónæði, 

óþrif, viðbótarkostnaður og jafnvel hætta af ferðabílum (svonefndum camperum) og húsbílum. Í 

því skyni að stemma stigu við þessu settu sveitarfélögin á Suðurlandi ákvæði í sameiginlega 

lögreglusamþykkt þar sem kveðið er á um bann við að gista í tjöldum, húsbílum, hjólhýsum, 

fellihýsum, tjaldvögnum og öðrum sambærulegum búnaði við alfaraleið í byggð, utan 

skipulagðra tjaldsvæða. Í Bláskógabyggð einni eru sjö tjaldsvæði og algerlega óþarft að hafa í 

lögum heimild til að tjalda utan þeirra. Sveitarfélagið og landeigendur hafa lagt í umtalsverðan 

kostnað við að byggja upp tjaldsvæði og talsverður kostnaður fylgir því að hreinsa svæði sem 

ferðamenn gista á utan skipulagðra tjaldsvæða. Sveitarstjórn fer þess á leit að hinar mjög svo 

rúmu heimildir til að tjalda við alfaraleið í byggð verði takmarkaðar við skipulögð tjaldsvæði.  

33.  Gönguleið meðfram Brúará, Brúarárfoss - 1809052 

 

Erindi Umhverfisstofnunar, dags. 18. mars 2019, þar sem tilkynnt er um að skorað hafi verið á 

landeigendur Ártungu í Bláskógabyggð að fjarlægja ólögmætar hindranir á almannarétti í landi 

Ártungu. 

 
Lagt fram.  

34.  Skýrsla um svifþörunga í Þingvallavatni - 1903036 

 
Skýrsla um svifþörunga í Þingvallavatni 

 
Lagt fram.  

35.  Samningar um urðun úrgangs - 1901016 

 

Erindi Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 16. mars 2019 varðandi samning Sorpstöðvar Suðurlands 

við Sorpurðun Vesturlands hf og Norðurá bs um samstarf vegna förgunar úrgangs á árinu 2019 í 

Stekkjarvík og Fíflholtum, til kynningar. Staða á innleiðingu lífrænnar flokkunar. 

 

Sveitarstjórn fagnar því að samningar skuli hafa náðst varðandi förgun úrgangs út þetta ár. 

Farið var yfir stöðu mála varðandi innleiðingu á lífrænni flokkun. Dreifing á tunnum stendur 

yfir og hafa margir íbúar sótt ílát til að hafa í eldhúsi. Kynningarefni hefur verið dreift og 

kynningarfundi haldnir og er nú unnið að því að þýða kynningarbækling á ensku.  

36.  Fyrirspurn EFS vegna mikillar fjárfestingar 2019 - 1903049 

 

Erindi Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, dags. 8. mars 2019, varðandi fjárfestingar 

og skuldbindingar, ásamt svari sveitarstjóra til nefndarinnar dags. 18. mars 2019. 

 

Erindi EFS var lagt fram ásamt svari sveitarstjóra, sem sent hefur verið nefndinni, þar sem 

tiltekið er að uppfyllt voru skilyrði 66. gr. sveitarstjórnarlaga um mat óháðs, sérfróðs aðila, á 

áhrifum fjárfestingar vegna byggingar leikskóla á fjárhag sveitarfélagsins, og að niðurstaða 
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þess mats hafi verið að sveitarfélagið ráði vel við þá fjárfestingu.  

37.  Aðalfundur Markaðsstofu Suðurlands 2019 - 1903052 

 
Tilkynning um aðalfund Markaðsstou Suðurlands, sem haldinn verður 5. apríl 2019. 

 
Lagt fram.  

38.  Ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga 20185 - 1903055 

 
Ársreikningur Samtaka orkusveitarfélaga 2018 

 
Lagt fram.  

 
 
 
Fundi slitið kl. 20:00. 
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