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FUNDARGERÐ 

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

126. fundur 

í Kjarna fimmtudaginn 30. maí 2013 kl. 13:00 

 

 

Dagskrá: 
 

1. Fundarsetning: 

2. Viðhald fasteigna sveitarfélagsins: 

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.05.2013: 

4. Fundargerð stýrihóps um skólastefnu í Þingeyjarsveit frá 21.05.2013: 

5. Fundargerð Ungmennaráðs frá 21.05.2013: 

6. Erindi frá Umhverfis- og lýðheilsunefnd Stórutjarnaskóla: 

7. Aðalfundarboð MMÞ: 

8. Skólastefna Þingeyjarsveitar: 

 

 

 

 

Til kynningar: 

 

a) Fundargerð 15. fundar stjórnar Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf.: 

b) Hagsmunasamtök heimilanna – Opið bréf til sveitarstjórna á landsvísu: 

c) Umhverfis- og auðlindaráðuneytið – Dagur íslenskrar náttúru: 

 

       

 

 

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

Sigurgeirsdóttir, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson og Ásta Svavarsdóttir auk 

sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.  

 

1. Fundarsetning: 

Oddviti setti fund.  
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2. Viðhald fasteigna sveitarfélagsins:  

Lögð fram viðhaldsáætlun fasteigna sveitarfélagsins. Bjarni Reykjalín mætti til fundarins og 

gerði grein fyrir þeim viðhaldsverkefnum sem fyrirhuguð eru. Áætlað er að verja alls 15 m.kr. 

í viðhaldsverkefni á árinu 2013.  

 

 

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.05.2013: 
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23. maí s.l. Ásvaldur gerði grein 

fyrir fundargerðinni. 

 

Annar liður; Þeistareykjavirkjun. Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna vinnubúðareits 

verktaka. 

Sveitarstjórn samþykkir umsóknina og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út 

framkvæmdaleyfi. 

 

Þriðji liður; Lundsskógur. Breyting á aðalskipulagi. 

Sveitarstjórn samþykkir tillögu nefndarinnar og að haldinn verði fundur með lóðarhöfum og 

landeiganda þar sem viðkomandi aðilum verði gerð grein fyrir afstöðu sveitarstjórnar.  

 

Fjórði liður; Skriðuskógur. Ósk um umsögn vegna sameiningar á landspildum. 

Sveitarstjórn samþykkir sameiningu á umræddum landspildum og felur skipulags- og 

byggingarfulltrúa að tilkynna sameininguna til landupplýsingadeildar Þjóðskrár. 

 

Fimmti liður; Stekkjarhóll, Reykjadal. Umsókn um stofnun lóðar. 

Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að tilkynna stofnun 

lóðarinnar til landupplýsingadeildar Þjóðskrár. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að fela 

skipulags- og byggingarfulltrúa að leita eftir meðmælum Skipulagsstofnunar til að heimila 

umrædda framkvæmd eins og 1. töluliður ákvæða til bráðabirgðar í skipulagslögum nr. 

123/2010 kveður á um. 

 

Sjötti liður; Tjörn, Aðaldal. Umsókn um stofnun lóðar.  

Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að tilkynna stofnun 

lóðarinnar til landupplýsingardeildar Þjóðskrár. 

 

Sjöundi liður; Brekka, Aðaldal. Umsókn um stofnun lóðar. 

Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að tilkynna stofnun 

lóðarinnar til landupplýsingardeildar Þjóðskrár. 

 

Áttundi liður; Fjósatunga, Fnjóskadal. Deiliskipulagslýsing. 

Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagslýsinguna og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að 

leita umsagnar Skipulagsstofnunar og umsagnaraðila um lýsinguna og kynna hana fyrir 

almenningi eins og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.  

 

Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina að öðru leyti.  

 

 

4. Fundargerð stýrihóps um skólastefnu í Þingeyjarsveit frá 21.05.2013: 

Lögð fram fundargerð stýrihóps um skólastefnu í Þingeyjarsveit frá 21. maí s.l. Margrét gerði 

grein fyrir fundargerðinni. 

   

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.  



 

3 

Fundargerð sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar   
 

 
 

5. Fundargerð Ungmennaráðs frá 21.05.2013: 

Lögð fram fundargerð Ungmennaráðs frá 21. maí s.l. 

 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.   

  

 

6. Erindi frá Umhverfis- og lýðheilsunefnd Stórutjarnaskóla:  

Tekið fyrir erindi frá Umhverfis- og lýðheilsunefnd Stórutjarnaskóla dags. 15. maí s.l. þar sem 

óskað er eftir upplýsingum um flokkun og skipulag sorpmála í sveitarfélaginu. 

 

Sveitarstjórn þakkar bréfið. Endurskipulagning sorpmála er í gangi á vegum Sorpsamlags 

Þingeyinga sem sveitarfélagið er aðili að. Íbúar verða upplýstir um framgang mála.  

 

 

7. Aðalfundarboð MMÞ: 

Lagt fram aðalfundarboð Menningarmiðstöðvar Þingeyinga sem haldinn verður 31. maí n.k.  

 

Samþykkt að oddviti fari með atkvæði Þingeyjarsveitar á fundinum.  

 

  

8. Skólastefna Þingeyjarsveitar: 

Lögð fram drög að skólastefnu Þingeyjarsveitar. 

 

Sveitarstjórn vísar drögunum til Fræðslunefndar til umfjöllunar og afgreiðslu. 

 

 

 

 

 

Til kynningar: 

 

a) Fundargerð 15. fundar stjórnar Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf.: 

b) Hagsmunasamtök heimilanna – Opið bréf til sveitarstjórna á landsvísu: 

c) Umhverfis- og auðlindaráðuneytið – Dagur íslenskrar náttúru: 
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:30 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Ólína Arnkelsdóttir                                           Arnór Benónýsson       

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Margrét Bjarnadóttir                                Ásvaldur Ævar Þormóðsson 

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Friðrika Sigurgeirsdóttir           Ásta Svavarsdóttir 

 

 

_____________________________ 

Árni Pétur Hilmarsson 
 

 


