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FUNDARGERÐ 

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

130. fundur 

í Kjarna fimmtudaginn 29. ágúst 2013 kl. 13:00 

 

 

Dagskrá: 
 

1. Fundarsetning: 

2. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 22.08.2013: 

3. Hagsmunasamtök heimilanna – beiðni um styrk:  

4. Vinstri, hægri, vinstri – beiðni um styrk:  

 

 

Til kynningar: 

 

a) Fundargerð stjórnar SSKS frá 19.08.2013: 

       

 

 

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

Þormóðsson, Ásta Svavarsdóttir, Gísli Sigurðsson í forföllum Friðriku Sigurgeirsdóttur auk 

sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.  

 

1. Fundarsetning: 

Oddviti setti fund.  

 

 

2. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 22.08.2013:  

Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 22. ágúst s.l. Ásvaldur gerði grein 

fyrir fundargerðinni. Fundargerðin er í 12 liðum. 

 

1. liður; Vaðlaheiðargöng, deiliskipulag og lýsing. 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu 1. liðar sem hún samþykkti milli funda þann 10. júlí s.l. 

 

2. liður; Brúnahlíð, umsókn um byggingarleyfi. 

Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu 2. liðar sem hún samþykkti milli funda þann 10. júlí s.l. 
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4. liður; Sigríðarstaðir í Ljósavatnsskarði, stofnun lóðar. 

Sveitarstjórn samþykkir erindið, gerir ekki athugasemdir við nafngiftina Flekabarð og felur 

skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna lóðina. 

 

5. liður; Draflastaðakirkjuland á Gönguskarði, stofnun þjóðlendu. 

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

þjóðlendunnar í fasteignaskrá Þjóðskrár. 

  

6. liður; Bjarnastaðir í Bárðardal, stofnun lóðar. 

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

lóðarinnar í fasteignaskrá Þjóðskrár.  

 

7. liður; Rauðafell í Bárðardal, stofnun lóðar. 

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

lóðarinnar í fasteignaskrá Þjóðskrár. 

 

8. liður; Sandur í Aðaldal, stofnun lóðar. 

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

lóðarinnar í fasteignaskrá Þjóðskrár. 

 

9. liður; Árbót í Aðaldal, aðal- og deiliskipulag. 

Sveitarstjórn samþykkir tillögur að breytingu á aðal- og deiliskipulagi og felur skipulags- og 

byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð vegna gildistöku þeirra eins og skipulagslög nr. 

123/2010 mæla fyrir um. 

 

10. liður; Vallholt í Reykjadal, stofnun lóðar. 

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

lóðarinnar í fasteignaskrá Þjóðskrár. 

 

11. liður; Fagranes í Aðaldal, stofnun lóðar. 

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

lóðarinnar í fasteignaskrá Þjóðskrár. 

 

12. liður; Fráveitumál í Þingeyjarsveit. 

Sveitarstjórn tekur undir með nefndinni og felur sveitarstjóra að óskar eftir fundi með 

Skútustaðahreppi og Norðurþingi um framhald málsins.  

 

Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina að öðru leyti.  
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3. Hagsmunasamtök heimilanna – beiðni um styrk: 
Tekið fyrir erindi frá Sigrúnu E. Egilsdóttur, f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna dags. 19. ágúst 

s.l. Samtökin leita nú eftir fjárstyrkjum frá sveitarfélögum vegna kostnaðarsamra málsókna 

sem snúa að hagsmunum neytenda á lánamarkaði.  

Sveitarstjórn hafnar erindinu. 

 

  

4. Vinstri, hægri, vinstri – beiðni um styrk: 

Tekið fyrir erindi frá Önnu B. Thorarensen, handritshöfundi og leikara dags. 22. ágúst s.l. þar 

sem hún sækir um styrk að upphæð 70.000 kr. til að fræða yngstu nemendur í Þingeyjarsveit 

um hætturnar sem leynast í umferðinni.  

Sveitarstjórn hafnar erindinu.  

 

 

 

 

Til kynningar: 

 

a) Fundargerð stjórnar SSKS frá 19.08.2013: 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið 14:40 

 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Ólína Arnkelsdóttir                                           Arnór Benónýsson       

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Margrét Bjarnadóttir                                Ásvaldur Ævar Þormóðsson 

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Gísli Sigurðsson             Ásta Svavarsdóttir 

 

 
 

 

 

 

 

 


