FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
118. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 7. febrúar 2013 kl. 13:00

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.

Fundarsetning:
Lundsskógur - breyting á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022:
Hestamannafélagið Þjálfi - erindi:
Iceland Geothermal klasasamstarf - endurnýjun samnings:

Til kynningar:
a) Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 24.01.2013:
b) Fundargerðir svæðisráðs vestursvæðis frá 09.11.2012 og 03.12.2012:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Margrét Bjarnadóttir,
Árni Pétur Hilmarsson, Eiður Jónsson í forföllum Ásvaldar Ævars Þormóðssonar og Sigurður
Hlynur Snæbjörnsson í forföllum Ástu Svavarsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.
1. Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 3. lið; Deiliskipulag
ferðaþjónustubygginga og íbúðarbyggðar í landi Brekku í Aðaldal, Þingeyjarsveit og undir 4.
lið; Bæjareyri og vallarhús– umsókn um leigu til tjaldstæðareksturs. Aðrir liðir færast neðar á
dagskrá sem því nemur.
Samþykkt samhljóða.
2. Lundsskógur – breyting á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022:
Tekið fyrir að nýju erindi frá sumarhúsaeigendum í Lundsskógi þar sem óskað er eftir að
sveitarstjórn taki til umræðu breytingu á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022. Breytingin
felst í því að landnotkun á umræddu svæði verð breytt úr frístundabyggð í íbúðarbyggð.
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Sveitarstjórn felur skipulags- og byggingarfulltrúa og sveitarstjóra að vinna málið áfram, funda
í framhaldinu með sumarhúsaeigendum svæðisins og gera þeim grein fyrir hvað felst í
hugsanlegri breytingu.

3. Deiliskipulag ferðaþjónustubygginga og íbúðarbyggðar í landi Brekku í Aðaldal,
Þingeyjarsveit.
Tillaga að deiliskipulagi ferðaþjónustubygginga og íbúðarbyggðar í landi Brekku í Aðaldal var
auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, frá og með 5. október til og með 16.
nóvember 2012. Engar athugasemdir bárust á auglýsingartímanum. Athugasemdir bárust hins
vegar frá Minjastofnun eftir að athugasemdarfresti lauk og var ákveðið að bregðast við þeim
með því að bæta við nýjum köflum, minjaskráning, inn í viðkomandi greinargerðir. Skipulagsog byggingarfulltrúi sat fundinn undir 2. og 3. lið fundargerðarinnar.
Sveitarstjórn samþykkir nýja viðauka í deiliskipulagsgreinargerðum og felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að annast gildistöku deiliskipulagstillögunnar með áorðnum breytingum.

4. Bæjareyri og vallarhús – umsókn um leigu til tjaldstæðareksturs:
Lagðar fram tvær umsóknir um leigu á Bæjareyri sunnan íþróttavallarins á Laugum og
vallarhúss til tjaldstæðareksturs, s.b.r. auglýsingu sem birtist í Hlaupastelpunni þann 17. janúar
s.l.
Sveitarstjórn metur tilboð Haraldar Bóasonar fjárhagslega hagstæðara fyrir sveitarfélagið og
felur sveitarstjóra að ganga frá samningi við hann á grundvelli þess. Sveitarstjórn ítrekar að
við samningsgerðina sé tekið full tillit til þeirra kvaða sem samningsbundnar eru við HSÞ og
landeigendur.
5. Hestamannafélagið Þjálfi – erindi:
Lagt fram erindi frá formanni Hestamannafélagsins Þjálfa dags. 3. febrúar s.l. þar sem óskað er
eftir fjárstyrk frá sveitarfélaginu til að stuðla að félagsstarfi fullorðinna, barna og unglinga sem
áhuga hafa á hestamennsku.
Sveitarstjórn samþykkir að veita styrk kr. 500 þús. og samþykkir þá upphæð sem viðauka við
fjárhagsáætlun.

6. Iceland Geothermal klasasamstarf - endurnýjun samnings:
Samningur Þingeyjarsveitar og Iceland Geothermal klasasamstarfs rann út s.l. áramót og óskað
hefur verið eftir endurnýjun.
Sveitarstjórn samþykkir að gerast ekki aðilar að nýjum samningi við Iceland Geothermal
klasasamstarf.
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Til kynningar:
a) Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 24.01.2013:
b) Fundargerðir svæðisráðs vestursvæðis frá 09.11.2012 og 03.12.2012:

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.15:55

_____________________________
Ólína Arnkelsdóttir

________________________________
Friðrika Sigurgeirsdóttir

_____________________________
Margrét Bjarnadóttir

________________________________
Eiður Jónsson

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Árni Pétur Hilmarsson

___________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson
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