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227. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 

 7. mars 2019 ,  kl. 11:30. 
 
 
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. 
 
Leitað var samþykkis fyrir að taka á dagskrá samning um lögfræði- og 
innheimtuþjónustu, sem 21. lið. Var það samþykkt samhljóða. 
 

1.  Fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar - 1903004 

 
2. fundur atvinnu- og ferðamálanefndar haldinn 19. febrúar 2019. 

 

-liður 5, sveitarstjórn felur oddvita að taka til umræðu á næsta oddvitanefndarfundi tillögu um 

að atvinnustefna verði unnin í samvinnu við sveitarfélögin í Uppsveitunum og samhliða vinnu 

við sóknaráætlun SASS.  

Fundargerðin staðfest. 

2.  Fundargerð skipulagsnefndar - 1901037 

 
172. fundur skipulagsnefndar haldinn 27. febrúar 2019 

 

-liður 2, Brúnir 5 (L227336); Umsókn um byggingarleyfi; Sumarhús - 1810030  

Fyrir liggur ný umsókn með uppfærðum gögnum frá Guðborgu Hildi Kolbeinsdóttur dags. 

18.09.2019 móttekin 19.02.2019 um byggingarleyfi til að flytja tvö hús og fá leyfi til að byggja 

viðbyggingu á milli þeira á sumarhúsalóðina Brúnir 5 (L227336) í Bláskógabyggð. 

Heildarstærð eftir stækkun verður 90 m2.  

Sveitarstjórn samþykkir erindið og mælist til að fyrirhuguð framkvæmd verði grenndarkynnt til 

samræmis við 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Byggingarfulltrúa falið að gefa út 

byggingarleyfi.  

 

-liður 3, Heiðarbær lóð 170235 Umsókn um byggingarleyfi Sumarhús - viðbygging - 1607024  

Fyrir liggur bréf frá Magnúsi Scheving fyrir hönd Live ehf. dags. 13.02.2019 móttekið sama dag 

þar sem óskað er eftir að erindið verði tekið fyrir að nýju hjá byggingarfulltrúa. Sótt er um 

stækkun á sumarhúsi og fá að byggja bílskýli á sumarhúsalóðinni Heiðarbær lóð 170235 í 

Bláskógabyggð.  

Sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi fyrir viðbyggingu húss. Miðað 

skal við að nýtingarhlutfall verði í samræmi við gildandi aðalskipulag Bláskógabyggðar með 

tilvísun um lóðir minni en 5000m2.  

 

Fundargerðin staðfest.  

3.  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - afgreiðslufundur - 1901038 

 
Afgreiðslur byggingarfulltrúa 19 - 95. fundur haldinn 20. febrúar 2019. 

 
Fundargerðin staðfest.  

4.  Fundargerð skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings - 1809034 

 

30. fundur skólaþjónustu- og velferðarnefndar haldinn 12. desember 2018, ásamt starfsáætlun 

Velferðarþjónustu Árnesþings. 
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Fundargerðin staðfest.  

5.  Fundargerð skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings - 1903002 

 
31. fundur skólaþjónustu- og velferðarnefndar haldinn 27. febrúar 2019. 

 
Fundargerðin staðfest.  

6.  Fundargerð oddvitanefndar UTU - 1903005 

 

Fundargerð fundar oddvitanefndar UTU haldinn 27. febrúar 2019, ásamt gjaldskrá vegna 

móttöku og hreinsunar á seyru. Taka þarf afstöðu til liðar 1 í fundargerðinni, tilboð í aðstöðuhús 

á Seyrustöðum að Flatholti 2, Flúðum. 

 

Fundargerðin var lögð fram.  

-liður 1, tilboð í aðstöðuhús á Seyrustöðum að Flatholti 2, Flúðum. Lægsta gilda tilboð er frá 

Landstólpa ehf, kr. 60.904.739. Sveitarstjórn samþykkir töku tilboðsins,jafnframt er samþykkt að 

verkið verði unnið í nafni Hrunamannahrepps, en að því loknu verði gerð eigendayfirlýsing þar 

sem húsið verði skráð í eignarhlutföllum sveitarfélaganna sex í samræmi við framlag hvers fyrir 

sig við verkefnið. Einnig er samþykkt að gengið verði til samninga við Landstólpa um vinnu við 

gerð grunns undir húsið, með fyrirvara um að verð grunns liggi fyrir. Jafnframt verði samið við 

Landstólpa um byggingarstjórn á húsinu.  

-liður 2, sveitarstjórn staðfestir gjaldskrá vegna mótttöku og hreinsun á seyru eins og hún liggur 

fyrir.  

7.  Fundargerð stjórnar UTU - 1902024 

 
59. fundur stjórnar byggðasamlags UTU haldinn 27. febrúar 2019 

 
Fundargerðin var staðfest.  

8.  Verkfundargerð vegna byggingar leikskólans Álfaborgar - 1808001 

 
8. verkfundur vegna byggingar leikskólans Álfaborgar, fyrri áfangi, haldinn 26. febrúar 2019. 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

9.  Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga - 1902005 

 
868. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, haldinn 22. febrúar 2019 

 
Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

10.  Fundargerð stjórnar Byggðasafns Árnesinga - 1903009 

 
5. fundur stjórnar Byggðasafns Árnesinga, haldinn 22. febrúar 2019 

 

Fundargerðin var lögð fram.  

Liður 3, kauptilboð Héraðsnefndar Árnesinga í Búðarstíg 22 verður tekið fyrir sem sérstakur 

liður á dagskrá fundarins.  

11.  Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurlands - 1902015 

 
194. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands haldinn 27. febrúar 2019. 

 
Fundargerðin var lögð fram.  

12.  Fundargerð almannavarnanefndar - 1902029 

 
2. fundur almannavarnanefndar Árnessýslu, haldinn 21. febrúar 2019. 

 
Fundargerðin var lögð fram.  

13.  Sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024 - 1902038 

 

Beiðni SASS, dags. 15. febrúar 2019, um tilnefningu fjögurra fulltrúa á samráðsvettvang við 

mótun Sóknaráætlunar Suðurlands 2020-2024, áður á dagskrá 226. fundar. 

 
Afgreiðslu er frestað til næsta fundar.  

14.  Kaup Héraðsnefndar Árnesinga á Búðarstíg 22, Eyrarbakka - 1903001 

 

Lagt var fram erindi formanns framkvæmdastjórnar Héraðsnefndar Árnesinga, dags. 3. mars 

2019, varðandi fyrirhuguð kaup Héraðsnefndar á Búðarstíg 22, Eyrarbakka, fyrir Byggðasafn 
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Árnesinga, samþykkt kauptilboð í eignina, ásamt drögum að bókun vegna samþykkis 

sveitarfélagsins vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga.  

Sveitarstjórn veitir framkvæmdastjórn Héraðsnefnar Árnesinga og stjórn Byggðasamlags 

Árnesinga heimild fyrir sitt leyti til að ganga frá kaupum á fasteigninni Búðarstíg 22, 

Eyrarbakka, og að kaupin og endurbætur á fasteigninni sem farið verði í á árinu 2019 verði 

fjármögnuð með lántöku frá Lánasjóði sveitarfélaga, allt að 100 milljónum króna.  

Samþykkir sveitarstjórn því eftirfarandi bókun:  

Bláskógabyggð samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð á sínum hluta vegna lántöku 

stofnunar Héraðsnefndar Árnesinga, Byggðasafni Árnesinga hjá Lánasjóði sveitarfélaga að 

upphæð 100.000.000 kr. til allt að 15 ára.  

Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún 

óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í 

Byggðasafni Árnesinga.  

Bláskógabyggð veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 

2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem 

hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að ganga frá kaupum á húsnæði Byggðasafnsins á 

Eyrabakka og endurbótum þess sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð 

sveitarfélaga nr. 150/2006.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Byggðasafns 

Árnesinga til að breyta ekki ákvæði samþykkta stofnunar sem leggur hömlur á eignarhald að 

félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.  

Fari svo að Bláskógabyggð selji eignarhlut í Byggðasafni Árnesinga til annarra opinberra aðila, 

skuldbindur Bláskógabyggð sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á 

láninu að sínum hluta.  

Jafnframt er Ástu Stefánsdóttur, kt. 251070-3189, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að 

staðfesta f.h. Bláskógabyggðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn.  

15.  Úthlutun lands innan þjóðlendu, Þverbrekknamúli - 1902054 

 

Landsréttindi innan þjóðlendunnar hafa verið auglýst og ein umsókn borist, frá Ferðafélagi 

Íslands. Umsóknin er lögð fram á fundinum.  

 

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að gera drög að leigusamningi og kynna fyrir Ferðafélagi 

Íslands og forsætisráðuneytinu.  

16.  Forgangsverkefni í samgöngum á Suðurlandi - 1903016 

 

Beiðni starfsnefndar á vegum SASS vegna endurskoðunar Samgönguáætlunar Suðurlands fyrir 

næstu 10 ár um að sveitarfélög svari spurninum um hver séu helstu forgangsverkefni í 

samgöngumálum 2019-2028. 

 
Sveitarstjóra og oddvita er falið að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum.  

17.  Stefnumótun varðandi endurnýjun gistileyfa - 1903017 

 
Tillaga að stefnumótun vegna endurnýjunar gistileyfa í íbúðabyggð 

 

Sveitarstjórn samþykkir eftirfarandi bókun: Nokkuð er um að gefin hafi verið út gistileyfi fyrir 

íbúðarhúsnæði innan þéttbýlis í sveitarfélaginu, án þess að viðkomandi húsnæði sé á svæðum 

sem í aðalskipulagi eru skilgreind sem þjónustusvæði eða með tilgreindar heimildir í 

deiliskipulagi fyrir gististarfsemi. Leyfin hafa verið gefin út til fjögurra ára og er nú víða komið 

að því að sótt er um endurnýjun leyfanna og hefur sú lagabreyting verið gerð að við endurnýjun 

er gefið út ótímabundið leyfi. Umrædd lagabreyting felur einnig í sér breytingar á 

skilgreiningum gististaða.  

Sveitarstjórn samþykkir að ekki verði gefin jákvæð umsögn vegna umsókna um ný leyfi, þ.e. nýja 

leyfisskylda gististarfsemi á svæðum innan þéttbýlis þar sem ekki er skilgreint þjónustusvæði í 

aðalskipulagi eða gefin heimild fyrir slíkri starfsemi í deiliskipulagi.  

Sé sótt um endurnýjun eldra leyfis verði mögulegt að gefa jákvæða umsögn um endurnýjun 

(útgáfu ótímabundins leyfis) sé um að ræða starfsemi sem var til staðar og með útgefið 

rekstrarleyfi frá Sýslumanninum á Suðurlandi við staðfestingu aðalskipulags 28. maí 2018, enda 

sé um óbreytta starfsemi að ræða í sama húsnæði og áður og rekstraraðilar séu þeir sömu og 

áður og ekki hafi borist athugasemdir nágranna við starfseminni. Hafa ber þó í huga að 

viðkomandi starfsemi er háð ákveðnu mati við endurnýjun leyfis (útgáfu ótímabundins leyfis), 

þannig þarf að huga að grenndaráhrifum, byggingarlegum forsendum og 
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heilbrigðissjónarmiðum.  

18.  Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð - 1805099 

 

Tilboð fjarskiptasjóðs, dags. 18. febrúar 2019, um styrk á grundvelli úthlutunarfyrirkomulags 

vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2019. Áður á dagskrá á 226. fundi. 

 

Tilboð fjarskiptasjóðs var lagt fram. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboðinu, 132,9 mkr. fyrir 

allt að 230 tengistaði sem greiðist á þremur árum.  

19.  Uppfærsla á staðfangaskrá vegna lögheimilisskráningar - 1811025 

 

Erindi Þjóðskrár Íslands, dags. 13. nóvember 2018, vegna breytingar á skráningu staðfanga í 

sveitarfélaginu. 

 
Sveitarstjóra er falið að svara erindinu.  

20.  Umsókn um rannsóknarleyfi fyrir manngerðan íshelli í Suðurjökli við Langjökul - 1903015 

 

Umsókn Herberts Haukssonar, f.h. Skálpa ehf, dags. 4. mars 2019 um rannsóknarleyfi til að gera 

manngerðan íshelli í Suðurjökli við Langjökul. 

 

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ræða við forsætisráðuneytið um hvernig málum skuli hagað 

varðandi slík afnot af landi og réttindum innan þjóðlendunnar.  

21.  Samningur um lögfræði- og innheimtuþjónustu - 1903020 

 
Samningur við Lögmenn Suðurlandi ehf um lögfræði- og innheimtuþjónustu 

 
Sveitarstjórn staðfestir samninginn.  

22.  Frumvarp til laga um rétt barna sem aðstandendur, 255. mál - 1903011 

 

Beiðni velferðarnefndar Alþingis, dags. 21. febrúar 2019, um umsögn um frumvarp til laga um 

rétt barna sem aðstandendur, 255. mál. Umsagnarfrestur er til 14. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

23.  Tillaga til þingsályktunar um velferðqartækni, 296. mál. - 1903012 

 

Beiðni velferðarnefndar Alþingis, dags. 21. febrúar 2019, um tillögu til þingsályktunar um 

velferðartækni, 296. mál. Umsagnarfrestur er til 14. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

24.  Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um matvæli o.fl. - 1903018 

 

Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn 

þeim, lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og 

sáðvörum. 

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar leggur áherslu á að gætt verði að matvælaöryggi og lýðheilsu og 

hvetur til þess að farið verði í þá vegferð að láta reyna á endurskoðun þeirra ákvæða innan EES 

samningsins sem fjalla um innflutning á ófrystu kjöti. Ísland hefur ótvíræða sérstöðu sem eyja 

þar sem lítil notkun er á sýklalyfjum við eldi sláturgripa og í landbúnaði almennt. Sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar leggst gegn breytingum á reglum um innflutning og telur að hafa beri í 

forgangi að standa vörð um þá sérstöðu íslensks landbúnaðar sem fólgin er í lítilli lyfjanotkun. 

Það sé gert með því að farið sé að ráðleggingum lækna og annarra sérfræðinga sem lagst hafa 

gegn breytingum á reglum um innflutning, enda er útilokað að snúa til baka, verði reyndin sú að 

sýkingum af völdum fjölónæmra baktería fjölgi í framtíðinni. Þá er aukinn innflutningur matvæla 

sem hægt er að framleiða innanlands úr takti við þá áherslu sem lögð er á aukna sjálfbærni á 

heimsvísu í anda Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.  

25.  
Frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, stjórnvaldssektir o.fl. (542. mál) - 

1903007 

 

Beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 27. febrúar 2019, um umsögn um 

frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunararnir. Umsagnarfrestur er til 13. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

26.  Tillaga til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi varðandi uppkaup á landi, 184. 
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mál - 1903008 

 

Beiðni allsherjar- og menntamálanefndar, dags. 27. febrúar 2019, um umsögn um tillögu til 

þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi, 184. mál. 

Umsagnarfrestur er til 13. mars n.k. 

 
Lagt fram.  

27.  Rekstrarleyfisumóskn vegna Háholts 2a, (L194908) - 1903014 

 

Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 16. janúar 2019, um umsögn um rekstrarleyfisumsókn 

vegna Háholts 2a (L194908), gististaður án veitinga, minna gistiheimili (C) frá Katrine ehf, 

ásamt umsögn byggingarfulltrúa. 

 
Sveitarstjórn veitir jákvæða umsögn um erindið.  

28.  Umsókn um rekstrarleyfi fyrir Bjarkarbraut 6 (L191091) - 1902017 

 

Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 8. janúar 2019, um umsögn um rekstrarleyfisumsókn 

vegna Bjarkarbrautar 6, fnr. 227-4874 í flokki II, minna gistiheimili (C), frá Hartmanni Ásgrími 

Halldórssyni.  

 
Afgreiðslu er frestað til næsta fundar.  

29.  Rekstrarleyfisumsókn vegna Snorrastaða lóð 15 fnr. 220 6554 - 1903013 

 

Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 6. febrúar 2019, um umsögn um umsókn um 

rekstrarleyfi, í flokki II, gististaður án veitinga, frístundahús (G), að Snorrastöðum, lóð 15, 

fastanr. 220 6554, frá Benedikt Jónssyni, ásamt umsögn byggingarfulltrúa. 

 

Byggingarfulltrúi hefur lagst gegn útgfáfu rekstrarleyfi í fl. II, gististaður án veitinga í 

sumarhúsabyggð.  

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

30.  Stefnumótun í málefnum barna - 1903010 

 

Kynningarbréf félags- og barnamálaráðherra, dags. 22. febrúar 2019, um stefnumótum í 

málefnum barna og endurskoðun á félagslegri umgjörð þeirra og þjónustu. 

 
Lagt fram.  

31.  Ársyfirlit 2018 til jan 2019 Ferðaþjónusta Uppsveitum Árnessýslu - 1903006 

 
Ársyfirlit ferðamálafulltrúa 2018, ferðaþjónusta í Uppsveitum Árnessýslu, Gæði og gestrisni. 

 
Lagt fram.  

32.  Íbúasamráðsverkefni sveitarfélaga - 1903003 

 

Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 28. febrúar 2019, þar sem kynnt er 

íbúasamráðsverkefni með þátttöku nokkurra sveitarfélaga, byggt á samráðsaðferðum sem 

kynntar eru í handbók Sambandsins frá 2017. Umsóknarfrestur vegna þátttöku er til 30. apríl n.k. 

 
Lagt fram.  

 
 
 
Fundi slitið kl. 13:20. 
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 Róbert Aron Pálmason   Ásta Stefánsdóttir 

    


