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282. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn í Aratungu, Reykholti,
fimmtudaginn 20. maí 2021, kl. 15:15.

Fundinn sátu:
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn 
Sveinbjörnsson, Guðrún S. Magnúsdóttir, Róbert Aron Pálmason, Axel Sæland og Ásta 
Stefánsdóttir. 

Fundargerð ritaði: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.
Leitað var afbrigða til að taka á dagskrá styrkbeiðni sem verður liður nr. 26. Var það 
samþykkt samhljóða.

1.  Fundargerð skólanefndar - 2101002
18. fundur haldinn 30. apríl 2021
-liður 4, 2102023 niðurfelling leikskólagjalda í frítöku nemenda. Gera þarf breytingar á 
reglum fyrir leikskóla í Bláskógabyggð og er sveitarstjóra falið að útfæra afslætti af 
leikskólagjöldum í samræmi við tillögu skólanefndar. 
-liður 6, 2104059 heiti grunnskóla Bláskógabyggðar í Reykholti. Lagt var til að sveitarstjórn 
samþykki tillögu skólanefndar um að nafni skólans verði breytt úr Bláskógaskóli Reykholti í 
Reykholtsskóli. Breytingin taki gildi við upphaf næsta skólaárs. Tillagan var borin undir 
atkvæði og samþykkt með 6 atkvæðum gegn atkvæði VS. 
Fundargerðin var staðfest. 

 
2.  Fundargerð framkvæmda- og veitunefndar - 2101004

17. fundur haldinn 17. maí 2021
-liður 4, 2105006 Viðhaldsframkvæmdir við íþróttahúsið á Laugarvatni, sveitarstjórn 
samþykkir að fara í vettvangsferð. 
-liður 7, 1905006 Forgangsröðun gatnagerðar og göngustíga, sveitarstjórn samþykkir tillögu 
framkvæmda- og veitunefndar um uppfærða forgangsröðun: 
Gatnagerð (klæðning á malargötur): 
Samþykkt var að stefna að eftirfarandi forgagnsröðun í gatnagerð fyrir árin 2021-2023, með 
þeim fyrirvara að fjárhagsáætlun hvers árs ræður framkvæmdahraða. 
Árið 2021 verði ráðist í eftirfarandi framkvæmdir: 
Miðholt, Reykholti (seinna lag af klæðningu) 
Lyngbraut, Reykholti 

Árið 2022 verði ráðist í eftirfarandi framkvæmdir: 
Holtsgata, Laugarási 
Vegur að Asparlundi/Kirkjuholti, Laugarási. 
Bjarkarbraut (fyrir neðan Norðurbrún), Reykholti. 
Skólatún, Laugarvatn (kemur ný inn) 

Árið 2023 verði ráðist í eftirfarandi framkvæmdir: 
Langholtsvegur, Laugarási. 
Vegholt/Logaholt, Reykholti. 
Hverabrekka/Austurbyggð, Laugarási. 
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Traustatún/Herutún, Laugarvatn. 

Göngustígar 
Samþykkt var að stefna að eftirfarandi forgagnsröðun í stígagerð fyrir árin 2021-2023 og með 
þeim fyrirvara að fjárhagsáætlun hvers árs ræður framkvæmdahraða og með fyrirvara um 
deiliskipulagsbreytingar í Laugarási. 

Árið 2021 verði ráðist í eftirfarandi framkvæmdir: 
Miðholt, Reykholt, 1. áfangi 
Bjarkarbraut, Reykholt, 2. Áfangi 
Vesturbyggð, Laugarási 

Árið 2022 verði ráðist í eftirfarandi framkvæmdir: 
Miðholt, Reykholti, 2. áfangi 
Holtsgata frá Skálholtsvegi að Slakka, Laugarási 
Bjarkarbraut, Reykholt, 3. áfangi 
Stígur fyrir neðan Norðurbrún (tengir saman Sólbraut og Bjarkarbraut), Reykholt 
Stígur á milli Héraðsskólans og Menntaskólans á Laugarvatni. 

Árið 2023 verði ráðist í eftirfarandi framkvæmdir: 
Kistuholt, Reykholti 
Stígur á milli Lindargarðs og Heimakletts, Laugarvatni 
Skúlagata, Laugarási. 

-liður 9, 2105009 Breytingar á skólahúsnæði Bláskógaskóla Laugarvatni 2021. Sveitarstjórn 
samþykkir að ráðist verði í verkið og felur sveitarsjtóra að gera ráð fyrir kostnaði í viðauka 
við fjárhagsáætlun sem lagður verði fram á næsta fundi. 
-liður 11, 2105011 Viðhald fjallaskála Árbúðir og Gíslaskáli 2021. Sveitarstjórn samþykkir að 
ráðist verði í verkið og felur sveitarstjóra að gera ráð fyrir kostnaði í viðauka við 
fjárhagsáætlun sem lagður verði fram á næsta fundi. 
Fundargerðin staðfest. 

 
3.  Fundargerð skipulagsnefndar - 2101007

217. fundur haldinn 12. maí 2021. Afgreiða þarf sérstaklega liði nr. 1 til 6. 
-liður 1, Iða 2 lóðir 1,2,3,4,6,7; Gunnubrekka 1-12; Breyting á afmörkun, stærð og staðföngum 
lóða; Deiliskipulagsbreyting - 1910072 
Lögð er fram beiðni um endurupptöku máls er varðar breytingar á deiliskipulagi að Iðu og 
Gunnubrekku með uppfærðum gögnum eftir auglýsingu. Beiðnin byggir á umsókn Ólínu 
Valgerðar Hansdóttur dags. 18.10.20219. Athugasemdir bárust vegna grenndarkynningar á 
málinu. Brugðist hefur verið við athugasemdum innan uppfærðra gagna málsins. Í breytingu 
eftir auglýsingu felst stækkun tveggja lóða innan skipulagssvæðisins í stað einnar sbr. fyrri 
gögn. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. 
Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar 
óverulega breytingu á deiliskipulagi. Ef engar athugasemdir berast við grenndarkynningu 
samþykkir sveitarstjórn að málið takið gildi með birtingu auglýsingar í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

-liður 2, Laugarvatn L167638; Laugarvatnshellar; Stofnun lóðar - 2003042 
Lögð er fram umsókn Marvins Ívarssonar f.h. Ríkiseigna um stofnun lóðar úr jörðinni 
Laugarvatn L167638. Um er að ræða 35.909 fm lóð sem óskað er að fái staðfangið 
Laugarvatnshellar. Aðkoman er um núverandi veg frá Gjábakkavegi. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar skv. 
fyrirliggjandi umsókn. Ekki er gerð athugasemd við staðfestingu landskipta skv. 13. jarðalaga. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir erindið með fyrirvara um lagfært lóðablað. 
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-liður 3, Helgastaðir 1 L167105; Deiliskipulag - 2105010 
Lögð er fram umsókn frá Ólöfu Kristínu Kristjánsdóttur og Ólafi F. Gunnarssyni er varðar 
nýtt deiliskipulag á lóð Helgastaða L167105. Í deiliskipulaginu felst skilgreining 
byggingarheimilda á fjórum byggingarreitum innan jarðarinnar þar sem gert er ráð fyrir 
íbúðarhúsi, hesthúsi, reiðskemmu og skemmu/vélageymslu. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar meginforsendur liggi fyrir innan 
aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027. 

-liður 4, Úthlíð; Mosaskyggnir 15-17; Sameining lóða og skilmálabreyting; 
Deiliskipulagsbreyting - 2105012 
Lögð er fram umsókn frá Úthlíð 1 ehf. er varðar breytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis að 
Úthlíð. Í breytingunni felst sameining tveggja lóða, Mosaskyggnir 15 og 17, í landi Úthlíðar. 
Sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins. Skipulagsfulltrúa falið að fara á staðinn 
og skoða aðstæður. 

-liður 5, Brúnavegur 9 L167533 og Skyggnisvegur 26 L167555; Úthlíð; Lóðamörk og 
byggingarreitir; Deiliskipulagsbreyting - 2105013 
Lögð er fram umsókn frá Geir Goða ehf. er varðar breytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis í 
landi Úthlíðar. Breytingin tekur til byggingarreita og lóðamarka Brúnavegar 9 og 
Skyggnisvegar 26. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir viðkomandi breytingar á deiliskipulagi svæðisins. 
Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar 
óverulega breytingu á deiliskipulagi. 

-liður 6, Laugarvatn - þéttbýli L224243; Deiliskipulag; Heildarendurskoðun - 2008002 
Lagt er fram, eftir auglýsingu og yfirferð Skipulagsstofnunar, heildarendurskoðun 
deiliskipulags að Laugarvatni. Samhliða er lögð fram húsakönnun sem tekur til 
skipulagssvæðisins til yfirferðar og samþykktar. Brugðist hefur verið við athugasemdum 
Minjastofnunar og Skipulagsstofnunar innan uppfærðra gagna málsins. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagstillöguna eftir auglýsingu auk 
meðfylgjandi húsakönnunar. Brugðist hefur verið við athugasemdum Minjastofnunar innan 
greinargerðar skipulagsins og á uppdrætti skipulagsins. Sveitarstjórn telur framlagða 
húsakönnun ekki hafa áhrif á skilmála deiliskipulagsins umfram það sem nú þegar hefur verið 
brugðist við innan greinargerðar. 

Fundargerðin var lögð fram til kynningar að öðru leyti. 
 
4.  Fundargerð skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings - 2101009

48. fundur skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings haldinn 11. maí 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. 

 
5.  Fundargerð stjórnar SASS - 2101022

569. fundur haldinn 7. maí 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. 

 
6.  Fundargerðir stjórnar Brunavarna Árnessýslu - 2101016

14. fundur haldinn 03.02.2021 
15. fundur haldinn 13.04.2011
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar. 
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7.  Fundargerðir framkvæmdaráðs almannavarna - 2101018

Fundur haldinn 22. mars 2021 
Fundur haldinn 14. maí 2021
Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar. 

 
8.  Fundargerð almannavarnanefndar - 2101017

7. fundur haldinn 22. mars 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. 

 
9.  Fundargerð stjórnar Tónlistarskóla Árnesinga - 2101015

199. fundur haldinn 10. maí 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. 

 
10.  Fundargerð afgreiðslufunda byggingarfulltrúa - 2101008

142. fundur haldinn 5. maí 2021
Fundargerðin var lögð fram til kynningar. 

 
11.  Samþykkt fyrir UTU - 2101006

Samþykkt fyrir Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita. Starfsmenn UTU koma inn á fundinn.
Jóhannes Símonarson, Vigfús Hróbjartsson og Davíð Sigurðsson komu inn á fundinn og kynntu 
tillögu að samþykktum fyrir UTU. 

 
12.  Endurbætur á Dalbraut 12 húsnæði UTU - 2009012

Húsnæðismál UTU
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir að ráðast í byggingu húsnæðis fyrir starfsemi 
skipulags- og byggingarfulltrúaembættisins (UTU) á Laugarvatni. Jafnframt samþykkir 
sveitarstjórn að húsið að Dalbraut 12 verði selt og er sveitarstjóra falið að ræða við 
fasteignasala um sölu hússins. Oddvita er falið að kynna þessi áform fyrir stjórn UTU og 
jafnframt er oddvita og sveitarstjóra falið að gera tillögu til sveitarstjórnar um hvort um 
alútboð verði að ræða eða annað fyrirkomulag á verkinu. Óskað er eftir að stjórn UTU tilnefni 
tvo fulltrúa úr hópi starfsmanna og/eða stjórnar til samráðs hvað varðar hönnunarforsendur 
starfsaðstöðunnar. Ákvörðun þessi verði kynnt Brunavörnum Árnessýslu, sem hafa afnot af 
hluta Dalbrautar 12 fyrir slökkvibíl. 

 
13.  Deiliskipulag Skálabrekka Eystri - 2006020

Deiliskipulagstillaga vegna Skálabrekku Eystri, leiðrétt landstærð. Áður á dagskrá á 281. fundi.
Lögð er fram deiliskipulagstillaga vegna Skálabrekku-Eystri L224848 eftir kynningu. Svæðið 
sem um ræðir er um 38,6 ha að stærð. Reiknað er með að frístundalóðir verði á milli 0,5 til 1,0 
ha að stærð. Umrætt svæði er á hverfisverndarsvæði HV1 og er einnig sérstök vatnsvernd á 
svæðinu (lög nr. 85/2005). Hluti svæðisins er nú þegar í gildandi aðalskipulagi 
Bláskógabyggðar skilgreindur sem frístundabyggð (F10). Aðkoma að svæðinu er um 
Þingvallaveg og aðkomuveg í gegnum land Skálabrekku. Samhliða er unnið að tillögu 
aðalskipulagsbreytingar fyrir svæðið. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir deiliskipulagið og að það verði auglýst á grundvelli 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi. 
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14.  Samstarfssamningur um seyruverkefni - 2103017

Kjör fulltrúa í stjórn seyruverkefnis, einn aðalmaður og einn til vara.
Sveitarstjórn samþykkir að Helgi Kjartansson, oddviti, verði aðalfulltrúi í stjórninni og að Ásta 
Stefánsdóttir, sveitarstjóri, verði varafulltrúi. 

 
15.  Áskorun um skýr markmið varðandi framboð grænkerafæðis í skólum - 2012031

Opið bréf Samtaka grænkera, dags. 11. maí 2021, varðandi framboð á grænkerafæði í leik- og 
grunnskólum landsins.
Lagt fram. 

 
16.  Hreinsistöð fráveitu Reykholti - 2103034

Kaup á hreinsistöð fráveitu fyrir Reykholt, áður á dagskrá á 280. fundi.
Lagt var fram minnisblað vegna málsins og gerði sveitarstjóri grein fyrir málinu. 
Sveitarstjórn samþykkir að gengið verði frá kaupum hreinistöðvarinnar á þessu ári, en áður 
hafði verið gert ráð fyrir að greiða aðeins 10% staðfestingargjald á árinu og 90% á næsta ári. 
Gert verði ráð fyrir kostnaði sem fellur til síðar á þessu ári í viðauka við fjárfestingaáætlun 
ársins, sem lagður verði fram á næsta fundi. Um er að ræða kr. 48.500.000 m/vsk og 
flutningskostnaði. 

 
17.  Aðalfundur Límtrés-Vírnets 2021 - 2105016

Boð á aðalfund Límtrés-Vírnets 2021, sem haldinn verður 20. maí.
Lagt fram til kynningar. 

 
18.  Forkaupsréttur að hlutum í Límtré-Vírnet - 2102046

Erindi Stefáns Árna Einarssonar, dags. 28. apríl 2021, þar sem hann lýsir yfir áhuga á að kaupa 
hlutabréf í LímtréVírnet.
Sveitarstjórn hyggst ekki selja umrædd hlutabréf, sem nema 0,36% eignarhlut. 

 
19.  Útboð á sorphirðu - 2008049

Útboð á sorphirðu 2021
Farið var yfir drög að útboðsgögnum. Sveitarstjóra er falið að vinna áfram að endanlegri 
gerði útboðsgagna og útboði, í samráði við ráðgjafa. 

 
20.  Félagsaðstaða á Laugarvatni - 2105017

Tillaga um félagsaðstöðu á Laugarvatni
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar felur oddvita og sveitarstjóra að kanna möguleika á að leigja 
aðstöðu af Háskóla Íslands á Laugarvatni fyrir starfsemi ýmissa félaga sem hafa ekki 
félagsaðstöðu. 

 
21.  Styrkbeiðni vegna tímarits Félags Vélstjóra og Málmtæknimanna - 2105018

Styrkbeiðni vegna kveðju eða auglýsingar í tímarit Félags Vélstjóra og Málmtæknimanna, 
dags. 17. maí 2021.
Sveitarstjórn hafnar erindinu. 
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22.  Breyting á nýtingarhlutfall á lóðum með hátt nýtingarhlutfall - 2101046

Tillaga um breytingu á deiliskipulagi til lækkunar á nýtingarhlutfalli
Sveitarstjórn samþykkir að gerð verði breyting á deiliskipulagi Reykholts hvað varðar 
nýtingarhlutfall lóðanna að Bjarkarbraut 14 og 16 til lækkunar. Nýtingarhlutfall er 0,4 en á 
öðrum einbýlishúsalóðum sem lausar eru til umsóknar er nýtingarhlutfall 0,25 eða 0,35 og þær 
lóðir eru allar mun minni, eða innan við 1.000 fermetrar, en umræddar lóðir eru 1.439 og 
1.594 fermetrar. 

 
23.  Sumarlokun skrifstofu Bláskógabyggðar - 2105020

Tillaga um sumarlokun skrifstofu Bláskógabyggðar.
Sveitarstjórn samþykkir að skrifstofa sveitarfélagsins verði lokuð frá 5. júlí 2021 til og með 2. 
ágúst 2021 og að starfsfólk taki sumarfrí á þeim tíma, eins og hægt er. 

 
24.  Verðkönnun deiliskipulags Laugaráss - 2104051

Tilboð í breytingu á deiliskipulagi Laugaráss.
Tvö tilboð bárust í verðkönnun vegna breytingar á deiliskipulagi fyrir þéttbýlið í Laugarási. 
Frestur til að skila tilboðum rann út kl. 11 þann 18. maí 2021. 
Tilboðin voru eftirfarandi: 
Efla Verkfræðistofa 8.190.000 m/vsk 
Landform 13.454.000 m/vsk 
Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði Eflu Verkfræðistofu og felur sveitarstjóra að ganga frá 
samningi um verkið. 

 
25.  Leikskóladvöl utan lögheimilissveitarfélags - 2105021

Beiðni um leikskóladvöl utan lögheimilissveitarfélags vegna barns sem er með lögheimili í 
öðru sveitarfélagi
Sveitarstjórn samþykkir beiðnina með því framlagi sem lögheimilissveitarfélag er tilbúið til að 
greiða. Fyrirvari er gerður um að ekki komi til aukins rekstrarkostnaðar vegna leikskóladvalar 
barnsins. 

 
26.  Styrkbeiðni vegna Sælkerarölts um Reykholt - 2105022

Beiðni Mika, Blue Grove Fagralundi og Friðheima, dags. 20. maí 2021, um styrk til að halda 
áfram að bjóða upp á Sælkerarölt um Reykholt, sem byrjað var á sl. sumar. 
Sveitarstjórn samþykkir 400.000 kr styrk til verkefnisins. Kostnaður rúmast innan 
fjárhagsáætlunar. 

 
27.  Frumvarp til laga um fjöleignarhús, 597. mál. - 2105012

Beiðni Velferðarnefndar Alþingis, dags. 12. maí 2021, um umsögn um frumvarp til laga um 
fjöleignarhús, 597. mál. 

Umsagnarfrestur er til 26. maí nk.
Lagt fram til kynningar. 

 

28.  Þingsályktunartillaga um aðgerðir til að auka framboð og neyslu grænkerafæðis, 612. 
mál. - 2105019
Beiðni Atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 18. maí 2021, um umsögn um tillögu til 
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þingsályktunar um aðgerðir til að auka framboð og neyslu grænkerafæðis, 612. mál. 

Umsagnarfrestur er til 26. maí nk.
Lagt fram til kynningar. 

 

29.  Þingsályktunartillaga um barnvænt Íslands - framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna, 762. mál.Þ - 2105013
Beiðni Velferðarnefndar Alþingis, dags. 12. maí 2021, um umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um barnvænt Íslands ? framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 762. 
mál. 

Umsagnarfrestur er til 26. maí nk.
Lagt fram til kynningar. 

 
30.  Landsáætlun í skógrækt 2021-2031 - 2105014

Erindi Skógræktarinnar, dags. 7. maí 2021, þar sem óskað er eftir umsögnum um drög að 
landsáætlun í skógrækt 2021-2031 og um drög að umhverfismati áætlunarinnar. 
Umsagnarfrestur er til 18. júní n.k.
Lagt fram til kynningar. 

 
31.  Landgræðsluáætlun 2021-2031 - 2105015

Erindi Landgræðslunnar, fyrir hönd verkefnisstjórnar landgræðsluáætlunar, dags. 6. maí 2021, 
þar sem óskað er eftir umsögnum um drög að landgræðsluáætlun 2021-2031 og um drög að 
umhverfismati áætlunarinnar. 
Umsagnarfrestur er til 14. júní 2021.
Lagt fram til kynningar. 

 

Fundi slitið kl. 18:30.

Helgi Kjartansson Valgerður Sævarsdóttir

Óttar Bragi Þráinsson Kolbeinn Sveinbjörnsson

Guðrún S. Magnúsdóttir Róbert Aron Pálmason
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Axel Sæland Ásta Stefánsdóttir




