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229. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti, 

 3. apríl 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. 
Leitað var heimildar til að taka á dagskrá tvær fundargerðir stjórnar UTU, lýsingu fyrir 
landsskipulagsstefnu og skýrslu um ytra mat á Bláskógaskóla Laugarvatni. Var það 
samþykkt samhljóða. 
 

1.  Fundargerð skipulagsnefndar - 1901037 

 

174. fundur skipulagsnefndar haldinn 27. mars 2019. Afgreiða þarf sérstaklega liði 3, 4 og 5. 

Liður 6 (framkvæmdaleyfisumsókn Vegagerðarinnar) er liður 11 á dagskrá fundarins.  

 

-liður 3, Hakið Þingvellir Aðkoma að þjóðgarði Stækkun bílastæða Deiliskipulagsbreyting - 

1608015  

Lögð fram að nýju tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Hakið á Þingvöllum ásamt 

umhverfisskýrslu. Skipulagslýsing deiliskipulagstillaga og greinargerð fór í gegnum 

skipulagsferli skv. skipulagslögum nr. 123/2010 árið 2016-2017 en láðist að birta auglýsingu um 

gildistöku deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda.  

Gert er ráð fyrir að breytingar frá gildandi deiliskipulagi verði eftirfarandi:  

Stækkun bílastæða og breyting á fyrirkomulagi þeirra. Ný bílastæði verða nokkru vestan við 

núverandi stæði, utan hliðs og hraunhóla sem afmarka núverandi hlað. Með nýjum bílastæðum 

færast öll fólksbílastæði þangað en núverandi fólksbílastæði þjóna rútum sem færast þar með 

fjær gestastofunni til að auka næði og rýmd við hana.  

Lóð og byggingarreitur starfsmannahúss (lóð C) stækka til austurs til að skapa svigrúm fyrir 

minni háttar viðbyggingu við starfsmannahúsið.  

Gert er ráð fyrir lóð og byggingarreit fyrir litla spennistöð austan við núverandi starfsmannahús 

(lóð C). Gert er ráð fyrir lóðum og byggingarreitum fyrir tvær nýjar salernisbyggingar við 

bílastæðin  

utan hliðs. Gert er ráð fyrir að frárennsli frá fyrirhuguðum salernisbyggingum verði leitt í 

safntanka þar til framtíðarlausn verður fundin fyrir frárennslismál á svæðinu.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillögu og greinargerð og mælist til að auglýst verði 

skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.123/2010.  

 

-liður 4, Einiholt 3 L192608; Skógarholt; Lögbýli og skógræktarbýli; Deiliskipulag - 1903040  

Lögð er fram umsókn dags. 8.3.2019, frá Þóri Njálsyni ásamt tillögu að deiliskipulagi og 

greinargerð Eflu dags. 19.3.2019, fyrir Einiholt 3, L192608, Bláskógabyggð. Umsóknin nær 

einnig yfir ósk um nýtt heiti á lögbýli fyrir skógrækt. Sótt er um nafnið Skógarholt. 

Deiliskipulagið tekur til hluta Einiholts (Skógarholts)sem er í heild um 194ha að stærð. Í 

deiliskipulagi er gert ráð fyrir reit B1, byggingu allt að 250m2 íbúðarhúss og bílskúrs, allt að 

200m2 skemmu og allt að 60m2 geymslu. Á B2 er gert ráð fyrir alltað 150m2 skemmu og á 

lóðum 1 og 2 er gert ráð fyrir tveimur gestahúsum allt að 65m2 að stærð. Aðkoma að jörðinni er 

af Einiholtsvegi (358), um veg að Kaplaholti og Markholti og af nýjum vegi þaðan. 

Deiliskipulagstillagan er í samræmi við gildandi aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027.  

Sveitarstjórn mælist til að unnin verði skipulagslýsing áður en tillaga að deiliskipulagi er lögð 

fram.  
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-liður 5, Kjarnholt 3 L167129; Ferðaþjónusta, frístundabyggð og íbúðir; Deiliskipulag - 

1903026  

Lögð er fram umsókn dags. 12.3.2019, frá Bláskógabyggð og Kjarnholti ehf. um nýtt 

deiliskipulag. Lögð er fram lýsing á skipulagsverkefni Péturs H. Jónssonar dags. 7.3.2019. Um 

er að ræða 20 ha svæði á jörðinni Kjarnholt í Bláskógabyggð sem hugsuð er að nýta fyrir 

frístundabyggð og gisti- og ferðaþjónustu. Landið er hæðótt, tún og mólendi í um 100m yfir 

sjávarmáli. Á svæðinu hefur þegar verið byggt íbúðarhús, hesthús og þjónustumiðstöð. Aðkoma 

er frá Kjarnholtsvegi. Gert er ráð fyrir tveimur lóðum undir þjónustu og gistihús, einni lóð undir 

íbúðarhús, 11 lóðum undir frístundabyggð og 14 lóðum undir smáhýsi.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi lýsingu dagsetta 7.3.2019. 

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

Aðalskipulagsbreyting - 1902021  

Lögð er fram tillaga að uppdrætti um breytingu á aðalskipulagi, Austurey 3 L167623, í 

framhaldi af samþykkt sveitastjórnar þann 21. mars 2019. Um er að ræða breytta landnotkun á 

um 5 ha svæði á svæðunum F38, F39 og F40, þar sem svæðinu er breytt úr frístundasvæði í 

landbúnaðarsvæði.  

Skipulagsnefnd mæltist til þess á fundi sínum 27. mars sl að sveitarstjórn Bláskógabyggðar 

samþykkti fyrirliggjandi tillögu um breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 

vegna Austurey í samræmi við 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, og tillagan verði 

auglýst skv. 1. mgr. 31 sömu laga. Lagt var fram erindi frá umsækjanda, dags. 29. mars 2019, 

þar sem hann afturkallar umsókn um breytingu á aðalskipulagi og er þessi liður því ekki tekinn 

til afgreiðslu.  

 

2.  Afgreiðslur byggingarfulltrúa - afgreiðslufundur - 1901038 

 

Afgreiðslur byggingarfulltrúa, 97. fundur haldinn 20. mars 2019. Liður 15 í fundargerðinni 

þarfnast sérstakrar afgreiðslu, sjá 16. lið á dagskrá þessa fundar.  

 
Fundargerðin staðfest.  

3.  Fundargerð oddvitanefndar UTU - 1903005 

 
Fundargerð Oddvitanefndar UTU, haldinn 27. mars 2019. Afgreiða þarf sérstaklega liði 1 og 2. 

 

-liður 1, verð í vinnu við undirstöður vegna aðstöðuhúss á Seyrustöðum að Flatholti 2, Flúðum. 

Sveitarstjórn samþykkir að gengið verði til samninga við Landstólpa ehf á grundvelli tilboðs 

fyrirtækisins, rúmlega 49 milljónir króna. Kostnaðaráætlun Eflu var upp á 53,5 milljónir króna.  

-liður 2, byggingarstjórn vegna vinnu við aðstöðuhús og undirstöður. Sveitarstjórn samþykkir að 

gengið verði til samninga við Börk Brynjarsson um byggingarstjórn á grundvelli einingaverðs 

sem hann býður, en reynt verði eftir atvikum að nýta sér starfsmenn Hrunamannahrepps til 

eftirlits eins og kostur er.  

4.  Fundargerðir stjórnar byggðasamlags UTU - 1902024 

 
Fundargerð 62. og 63. fundar stjórnar UTU, sem haldnir voru 27. mars og 1. apríl 2019 

 

-liður 1 í fundargerð 63. fundar, starfsmannamál. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun stjórnar 

byggðasamlags UTU um að starfshlutfall formanns stjórnar verði 40%, tímabundið frá 2. apríl 

2019.  

5.  Fundargerð NOS - 1904010 

 
Fundur NOS haldinn 27.mars 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram.  

6.  Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga - 1902005 

 
869. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga haldinn 15. mars 2019. 

 
Fundargerðin lögð fram.  
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7.  Endurmat á samstarfi Bláskógaskóla á Laugarvatni og í Reykholti - 1903027 

 

Tillaga að breytingum á samstarfi Bláskógaskóla á Laugarvatni og í Reykholti, skólastjórnendur 

koma inn á fundinn. 

 

Hreinn Þorkelsson, skólastjóri Bláskógaskóla Reykholti, og Elfa Birkisdóttir, skólastjóri 

Bláskógaskóla Laugarvatni, komu inn á fundinn undir þessum lið til að fylgja eftir tillögu um 

breytingu á samstarfi skólanna tveggja. Axel Sæland, fulltrúi í skólanefnd, sat einnig fundinn 

undir þessum lið. Umræður urðu um tillöguna, samstarf skólanna og þróun þess.  

8.  Ytra mat á grunnskólum, Bláskógaskóli Laugarvatni - 1812006 

 

Bréf Menntamálastofnunar, dags. 27. mars 2019, ásamt skýrslu um ytra mat á Bláskógaskóla, 

Laugarvatni.  

 

Sveitarstjórn þakkar fyrir vinnu Menntamálastofnunar að ytra mati á Bláskógaskóla, 

Laugarvatni. Sveitarstjórn vísar skýrslunni til skólanefndar og felur skólastjóra að vinna að 

umbeðinni umbótaáætlun um hvernig verði brugðist við þeim tillögum og ábendingum sem fram 

koma í skýrslunni.  

9.  
Aðalskipulag Reykjavíkur, iðnaður og önnur landfrek starfsemi - Esjumelar (AT5) - 

1904004 

 

Tilkynning umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, dags. 29. mars 2019, varðandi 

breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur, Iðnaður og önnur landfrek starfsemi - Esjumelar (AT5). 

Athugasemdafrestur er til 10. maí nk. 

 
Lagt fram.  

10.  
Umsögn sveitarstjórnar um drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um matvæli 

o.fl. - 1903018 

 

Fyrirspurn Brigitte Brugger, dags. 26. mars 2019, um umsögn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 

frá 227. fundi varðandi drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um matvæli o.fl. 

 

Lagt fram bréf frá Brigitte Brugger dags 26. mars 2019. Bréfritari óskar eftir að fá svör og 

útskýringar við bókun sveitarstjórnar frá 227. fundi sveitarstjórnar sem haldinn var 7. mars 

2019 er varðar drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögum um matvæli o.fl. Óskað er eftir 

svörum um á hvaða upplýsingum sveitarstjórn byggir ályktun sína um að frysting hafi áhrif á 

sýklalyfjaónæmar bakteríur. Sveitarstjórn vill árétta að hún var að bóka um drög að frumvarpi 

er m.a. varðar heimild til innflutnings á ófrosnu kjöti. Það kom hvergi fram í bókun 

sveitarstjórnar að innflutt frosið kjöt væri laust við þær bakteríur sem um ræðir. Sveitarstjórn 

var einnig í bókun sinni að hvetja til þess að láta reyna á endurskoðun þeirra ákvæða innan EES 

samningsins sem fjallar um innflutning á ófrystu kjöti. Þá vill sveitarstjórn Bláskógabyggðar 

benda á að í sveitarfélaginu er mikill og blómlegur landbúnaður stundaður sem sveitarstjórn vill 

standa vörð um.  

11.  Framkvæmdaleyfisumsókn vegna reiðganga við Reykholt - 1903057 

 

Umsókn Vegagerðarinnar um framkvæmdaleyfi vegna lagningar reiðganga um 

Biskupstungnabraut við Reykholt, dags. 18. mars 2019. Sjá 6. lið í fundargerð skipulags- og 

byggingarnefndar frá 27. mars s.l. 

 

Biskupstungnabraut 35-06; Reykholt; Reiðgöng; Framkvæmdaleyfi - 1903042  

Lögð er fram umsókn dags. 19.3.2019, frá Vegagerðinni, undirrituð af Illuga Þór Gunnarssyni, 

um framkvæmdaleyfi vegna 24 m langra reiðganga undir Biskupstungnabraut (35-06) við 

Reykholt. Göngin verða samsett stálplöturæsi, 4 m að hæð og 4,5 m að breidd. Áætlaður 

vinnslutími er 2-3 vikur á tímabilinu apríl til júlí 2019.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir umsókn Vegagerðarinnar og að skipulagsfulltrúa 

verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við 13. og 15. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 

og í samræmi við reglugerð nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi.  

12.  Beiðni um að samþykkt verði heiti á lögbýli, Kjarnholt 6 - 1904007 

 

Beiðni Jóns Inga Gíslasonar, dags. 24. mars 2019, um samþykki fyrir nafninu Kjarnholtum 6 á 

lögbýli í landi Kjarnholta. 

 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir fyrir sitt leyti að lögbýli Jóns Inga Gíslasonar á landi 
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nr. 205291 í Kjarnholtum fái heitið Kjarnholt 6.  

13.  Friðlýsingaráform vegna Gamla-Þingvallavegarins - 1904002 

 

Erindi Minjastofnunar, dags. 22. mars 2019 þar sem gerð er grein fyrir erindi frá Mosfellsbæ um 

friðlýsingu Gamla-Þingvallavegarins um Mosfellsheiði sem lagður var á árunum 1890-96. 

Upplýst er um vilja MÍ til að hefja vinnu við friðlýsingarferlið og leitað eftir afstöðu 

sveitarfélaganna sem málið varðar. Einnig er óskað eftir athugasemdum eða hugleiðingum um 

friðlýsingu Gamla-Þingvallavegarins. 

 

Erindið var lagt fram. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar fagnar erindinu og samþykkir fyrir sitt 

leyti áform um friðlýsingu Gamla - Þingvallavegarins eins og þeim er lýst í erindi minjavarðar.  

14.  
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurými) 711. mál. - 

1904006 

 

Beiðni velferðarnefndar Alþingis, dags. 25. mars 2019, um umsögn um frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurými), 711. mál. Umsagnarfrestur er til 15. 

apríl. 

 
Lagt fram.  

15.  Frumvarp til laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál. - 1904008 

 

Beiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 22. mars 2019, um umsögn um frumvarp til laga um 

töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál. Umsagnarfrestur er til 29. mars nk. 

 
Lagt fram.  

16.  Rekstrarleyfisumsókn vegna Hrosshaga (F2264756) - 1904009 

 

Beiðni Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 24. janúar 2019, um umsögn um umsókn um 

rekstrarleyfi, sala gistingar í flokki II, sumarhús að Hrosshaga, fastanr. 226 4756 (G). 

 

Umsagnarbeiðnin var lögð fram ásamt umsögn byggingarfulltrúa frá 20. mars sl. þar sem fram 

kemur að ekki eru gerðar athugasemdir við að veitt verði leyfi í rekstrarflokki II. Sveitarstjórn 

veitir jákvæða umsögn um erindið.  

17.  Viðauki við Landsskipulagsstefnu - 1904012 

 

Lýsing fyrir gerð landsskipulagsstefnu, viðauki við Landsskipulagsstefnu 2015-2026, loftslag, 

landslag, lýðheilsa: http://www.landsskipulag.is/media/pdf-

skjol/Lysing_landsskipulagsstefnu_mars-2019_loka.pdf Umsagnarfrestur er til 8. apríl.  

 

Lögð var fram lýsing fyrir gerð landsskipulagsstefnu sem er viðauki við Landsskipulagsstefnu 

2015-2026, þar sem mótuð verði nánari stefna um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu í tengslum 

við framkvæmd skipulagsmála. Við mótun stefnunnar verði litið til Heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun.  

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar leggur áherslu á að þess verði gætt við gerð viðauka við 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026 að ekki verði gengið á skipulagsvald sveitarfélaga. 

18.  Eftirlit EFS með fjármálum og fjármálastjórn - 1903058 

 

Erindi Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, dags. 18. mars 2019, varðandi almennt 

eftirlit með því að fjármál og fjármálastjórn sveitarfélaga séu í samræmi við lög og reglur. 

Fjárfesting og eftirlit með framvindu á árinu 2019. 

 
Lagt fram.  

19.  Orlof húsmæðra 2019 - 1904003 

 

Erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 1. apríl 2019, þar sem kynnt er að framlag 

sveitarfélaga til orlofsnefnda á hverju svæði skuli vera minnst kr. 114,22 fyrir hvern íbúa 

sveitarfélags. 

 
Lagt fram.  

20.  Áhersluatriði Ferðafélags Íslands 2019 - 1904011 

 

Yfirlit yfir verkefni sem Ferðafélag Íslands hefur áhuga á að vinna að innan Bláskógabyggðar 

m.a. i samstarfi við sveitarfélagið, dags. 19. mars 2019 
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Lagt fram.  

21.  Gönguleið meðfram Brúará, Brúarárfoss - 1809052 

 

Erindi Umhverfisstofnunar, dags. 25. mars 2019, þar sem kynnt er að til standi að leggja 

dagsektir á landeigendur Ártungu í Bláskógabyggð. 

 
Lagt fram.  

22.  Yfirtaka á gatnalýsingarkerfi - 1903029 

 

Samningur Bláskógabyggðar við RARIK ohf um afhendingu gatnalýsingarkerfis til eignar í 

Bláskógabyggð. 

 
Lagt fram.  

23.  Samningur um styrkúthlutun 2019 v ljósleiðara - 1903059 

 

Samningur um styrkúthlutun vegna verkefnisins Ísland ljóstengt milli Fjarskiptasjóðs og 

Bláskógabyggðar um styrkúthlutun á árinu 2019 til uppbyggingar ljósleiðarakerfa í dreifbýli 

Bláskógabyggð, dags. 22. mars 2019. 

 
Lagt fram.  

24.  Samningur um byggðastyrk vegna ljósleiðaravæðingar 2019-2020 - 1903060 

 

Samningur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og Bláskógabyggðar um byggðastyrk 

vegna ljósleiðaravæðingar 2019-2020, dags. 22. mars 2019. 

 
Lagt fram.  

25.  Ársreikningur 60 plús í Laugardal - 1903061 

 
Ársreikningur 60 plús í Laugardal fyrir árið 2018 

 
Lagt fram.  

26.  Ársreikningur Uppsveitaorku ehf 2018 - 1904005 

 
Ársreikningur Uppsveitaorku ehf, fyrir árið 2018. 

 
Lagt fram.  

 
 
 
Fundi slitið kl. 17:25. 
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  Helgi Kjartansson   Valgerður Sævarsdóttir 

 Óttar Bragi Þráinsson   Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 Guðrún S. Magnúsdóttir   Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 Róbert Aron Pálmason   Ásta Stefánsdóttir 

    


