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FUNDARGERÐ 

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

139. fundur 

í Kjarna fimmtudaginn 30. janúar kl. 13:00  

 

 

Dagskrá: 
 

1. Fundarsetning: 

2. Siðareglur kjörinna fulltrúa í Þingeyjarsveit – fyrri umræða: 

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.01.2014: 

4. Greið leið ehf. – erindi frá 13.12.2013: 

 

 

 

Til kynningar: 

 

a) Innanríkisráðuneytið, skil á viðaukum við fjárhagsáætlun:  

 

 

  

    

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

Friðrika Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur Hilmarsson 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; Erindi frá Jóni 

Benediktssyni. Aðrir liðið færast neðar á dagskrá sem því nemur.  

 

Samþykkt samhljóða. 

 

 

2. Siðareglur kjörinna fulltrúa í Þingeyjarsveit – fyrri umræða: 

Lögð fram drög að siðareglum kjörinna fulltrúa í Þingeyjarsveit til fyrri umræðu. 

 

Samþykkt að vísa siðareglunum með áorðnum breytingum til síðari umræðu.  
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3. Erindi frá Jóni Benediktssyni: 
Fyrir fundinum liggur erindi frá Jóni Benediktssyni dags. 29. janúar s.l. þar sem hann 

gagnrýnir ákvörðun Umhverfisstofnunar um að takmarka umferð hrossa á reiðleið milli 

Ljótsstaða og Brettingsstaða í Laxárdal.  

 

Sveitarstjórn þakkar erindið og ábendingarnar.  

 

 

4. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.01.2014: 

Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23. janúar s.l. Ásvaldur gerði grein 

fyrir fundargerðinni sem var í sjö liðum. 

 

1. liður fundargerðar; Þjóðlenda í Ódáðahrauni, stofnun fasteignar (þjóðlendu). 

Sveitarstjórn samþykkir stofnun þjóðlendunnar skv. fyrirliggjandi gögnum og felur skipulags- 

og byggingarfulltrúa að annast stofnun hennar í fasteignaskrá Þjóðskrár.  

 

2. liður fundargerðar; Rauðaskriða 1, breyting á deiliskipulagi.  

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi og að hún verði auglýst skv. 1. 

mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þegar fullnægjandi gögn hafa borist.   

 

 5.  liður fundargerðar; Takmörkun á umferð hrossa milli Ljótsstaða og Brettingsstaða í  

 Laxárdal á verndarsvæði Mývatns og Laxár, ósk um umsögn. 

Sveitarstjórn tekur undir með nefndinni og leggst gegn því að umræddri reiðleið verði alfarið 

lokað  fyrir allri umferð hrossa þar sem hún er skilgreind sem slík í Aðalskipulagi 

Þingeyjarsveitar 2010-2022. Sveitarstjórn leggur áherslu á að haft verði samráð við 

hagsmunaaðila vegna ákvörðunar Umhverfisstofnun um takmarkanir á umferð hrossa á 

umræddu svæði.  

 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti.   

 

 

5. Greið leið ehf. – erindi frá 13.12.2013: 

Lagt fram bréf frá Pétri Þór Jónassyni f.h. Greiðrar leiðar ehf. dags. 13. desember s.l. þar sem 

fram kemur ákvörðun stjórnar um að hækka hlutafé félagsins um 40 millj.kr. Samkvæmt 

samþykktum Greiðrar leiðar ehf. eiga hluthafar félagsins forkaupsrétt að öllum nýjum hlutum í 

eigin flokkum í samræmi við hlutafjáreign sína og er því skorað á þá að beita þessum rétti eða 

falla frá honum. Í bréfinu kemur fram að ætli núverandi eigendur ekki að nýta sér réttinn 

verður hann seldur öðrum.  

Fyrir liggur að Útgerðarfélag Akureyringa ehf. sem er í eigu Samherja hf. er tilbúið að kaupa 

hlutinn. Með því getur Greið leið ehf., staðið við ákvæði í lánasamningi ríkisins og 

Vaðlaheiðarganga hf. um aukningu hlutafjár í Vaðlaheiðargöngum hf. á yfirstandandi ári með 

aðkomu núverandi hluthafa. Eftir breytinguna verður hlutur Greiðrar leiðar ehf., í 

Vaðlaheiðargöngum hf. kominn í 236 millj. kr. af 440 millj. kr. heildarhlutafé. Hlutur Greiðrar 

leiðar ehf., verður þá 53,6% en Vegagerðarinnar hf. 46,4% 

 

Sveitarstjórn samþykkti í tölvupósti á milli funda þann 19. desember s.l. að nýta ekki 

forkaupsrétt að nefndum hlut og staðfestir það hér með.  
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Til kynningar: 

 

b) Innanríkisráðuneytið, skil á viðaukum við fjárhagsáætlun:  

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið 16:45 

 

 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Ólína Arnkelsdóttir                                              Arnór Benónýsson        

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Margrét Bjarnadóttir                                Ásvaldur Ævar Þormóðsson 

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Friðrika Sigurgeirsdóttir            Sigurður Hlynur Snæbjörnsson 

 

 

_____________________________ 

Árni Pétur Hilmarsson 
 

 

 


