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FUNDARGERÐ 

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

107. fundur 

í Kjarna fimmtudaginn 16. ágúst  2012 kl. 13:00 

 

 

 

Dagskrá: 
 

1. Fundarsetning: 

2. Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir borun á Þeistareykjum: 

3. Erindi frá Ragnheiði Ólafsdóttur: 

4. Umsókn um rekstrarleyfi – Einishús ehf.: 

5. Styrkbeiðni – Bekkir og ruslafötur: 

6. Beiðni um umsögn - Norðurhlíð: 

 

 

      Til kynningar: 

 

a) Fundargerð 145. fundar HNE: 

 

 

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Margrét 

Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Sigurður Hlynur Snæbjörnsson og Eiður Jónsson í 

forföllum Friðriku Sigurgeirsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.  

 

 

1. Fundarsetning: 

Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 7. lið; breyting á 

nefndarskipan.   

Samþykkt samhljóða.   

2. Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir borun á Þeistareykjum:  

Lögð fram umsókn frá Árna Gunnarssyni, verkefnisstjóra, f. h. Þeistareykja ehf  þar sem sótt 

er um framkvæmdaleyfi með vísan í 13. gr. skipulagslaga  nr. 123/2012. Skipulagsfulltrúi 

sveitarfélagsins mætti á fundinn undir þessum lið og gerði grein fyrir erindinu. 

Sveitarstjórn samþykkir erindið þar sem framkvæmdir sem sótt er um leyfi fyrir eru í samræmi 

við umhverfismat 200 MW virkjunar á Þeistareykjum, Svæðisskipulag háhitasvæða í  
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Þingeyjarsýslum 2007-2025 og samþykkt deiliskipulag Þeistareykjavirkjunnar frá 2012. 

Framkvæmdaleyfið gildir í eitt ár eða til 16. ágúst 2013. 

 

3. Erindi frá Ragnheiði Ólafsdóttur: 

Tekið fyrir erindi frá Ragnheiði Ólafsdóttur dags. 11. júlí þar sem óskað er eftir  staðfestingu 

sveitarstjórnar á nafninu „Stekkjarhvammur“ á sumarhúsi hennar, fastanúmer 216-1461 í landi 

Lunds í Fnjóskadal, lóð 153302, samkvæmt fasteignaskrá. 

Sveitarstjórn samþykkir nafngiftina fyrir sitt leyti.  

 

4. Umsókn um rekstrarleyfi – Einishús ehf.:  

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík um nýtt rekstrarleyfi fyrir Einishús 

ehf. til sölu gistingar og/eða veitingu veitinga í sumarhúsi við Einarsstaði 2.  

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við erindið.  

 

5. Styrkbeiðni – Bekkir og ruslafötur: 

Lögð fram styrkbeiðni frá Guðnýju Þorbergsdóttur þar sem hún óskar eftir styrk til að setja 

niður bekki og ruslatunnur á opnum svæðum fyrir göngufólk og ferðamenn.  

Sveitarstjóra falið að ræða við umsækjanda.  

 

6. Beiðni um umsögn - Norðurhlíð: 

Tekið fyrir erindi frá Elínu Kjartansdóttur og Agnari Kristjánssyni, ábúendum Norðurhlíðar, 

þar sem óskað er eftir umsögn sveitarstjórnar vegna fyrirhugaðra kaupa á jörðinni. sbr.  36. gr. 

jarðarlaga nr. 81/2004. 

Sveitarstjórn mælir með kaupunum.  

 

7. Breyting á nefndarsetur:  

Árni Pétur Hilmarsson hættir sem aðalfulltrúi í Fræðslunefnd og tekur sæti aðalfulltrúa í 

Skipulag- og umhverfisnefnd, varamaður í Skipulag- og umhverfisnefnd verður Sigurður 

Hlynur Snæbjörnsson. Sigurður Hlynur Snæbjörnsson hættir sem aðalfulltrúi í Skipulags- og 

umhverfisnefnd og tekur sæti sem aðalfulltrúi í Fræðslunefnd.  

Samþykkt samhljóða. 

  

 

 

 

Til kynningar: 

 

b) Fundargerð 145. fundar HNE: 
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:45 

 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Ólína Arnkelsdóttir                                          Arnór Benónýsson        

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Margrét Bjarnadóttir                                                 Sigurður Hlynur Snæbjörnsson 

 

 

_____________________________                        _________________________________ 

Árni Pétur Hilmarsson                 Eiður Jónsson 

 

 

___________________________ 

Ásvaldur Ævar Þormóðsson 
 

 

 

 


