FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
141. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 27. febrúar kl. 13:00

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundarsetning:
Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 18.02.2014:
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 20.02.2014:
Veiðiheimilið Árnes – endurnýjun rekstrarleyfis:
Rauðhólar veiðiheimili – nýtt tækifærisleyfi skemmtanahalds:
Styrkumsókn vegna kvikmyndar:
Beiðni um umsögn um umsókn um nýtingarleyfi fyrir grunnvatn á Þeistareykjum:
Beiðni um umsögn um umsókn um endurnýjun á rannsóknarleyfi í Gjástykki:
Erindi frá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga – svæðisbundin flutningsjöfnun:

Til kynningar:
a) Fundargerð 251. fundar stjórnar Eyþings:
b) Fundargerð 45., 46. og 47. fundar stjórnar Dvalarheimilis aldraðra:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson,
Friðrika Sigurgeirsdóttir, Sigurður Hlynur Snæbjörnsson í forföllum Árna Péturs Hilmarssonar og
Haraldur Bóasson í forföllum Ástu Svavarsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði fundargerð.

1. Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 4. lið; beiðni um umsögn –
Húsavíkurhöfn og Bakkavegur. Aðrir liðið færast neðar á dagskrá sem því nemur.
Samþykkt samhljóða.
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2. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 18.02.2014:
Lögð fram fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 18. febrúar s.l. Arnór gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í tveim liðum.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 20.02.2014:
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 20. febrúar s.l. Ásvaldur gerði grein
fyrir fundargerðinni sem var í sjö liðum.
1. liður fundargerðar; Vaðlaheiðargöng, tillaga að deiliskipulagi vinnubúðasvæðis í
Fnjóskadal.
Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagstillöguna og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að
annast gildistöku tillögunnar eins og 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir
um.
2. liður fundargerðar; Þeistareykir, umsókn um framkvæmdaleyfi til efnistöku úr ÞRN-2
vestan Kvíhólafjalla.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út
framkvæmdaleyfið.
3. liður fundargerðar; Þeistareykir, umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu vatnspípu,
háspennu- og fjarskiptatengi í vegkanti Þeistareykjavegar nyrðri.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út
framkvæmdaleyfið.
4. liður fundargerðar; Þeistareykir, umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir jarðvinnu á
skiljustöðvarlóð, byggingarlóð L-03 á deiliskipulagi og lagningu slóða á milli skiljustöðvar
og skiljuhússlóðar L-01.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags-og byggingarfulltrúa að gefa út
framkvæmdaleyfið.
5. liður fundargerðar; Efnistökusvæði á Fljótsheiði, breyting á deiliskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu nefndarinnar að gerðar verði óverulegar breytingar á
Aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2010-2022 skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 í þá
veru að núverandi efnistökusvæði á Fljótsheiði verði fært inn á aðalskipulag þar sem ljóst þyki
að gleymst hafi að færa hana inn við gerð aðalskipulagsins þar sem náman hefur staðið opin
og ófrágengin í langan tíma. Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að annast málsmeðferð
vegna aðalskipulagsbreytingarinnar.
7. liður fundargerðar; Hjarðarholt í Fnjóskadal, stofnun lóðar.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna lóðina í
fasteignagrunni Þjóðskrár þegar áskilin gögn hafa borist.
Fundargerðin staðfest að öðru leyti.
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4. Beiðni um umsögn - Húsavíkurhöfn og Bakkavegur:
Fyrir fundinum liggur erindi frá Skipulagsstofnun, dags. 24. janúar s.l. vegna fyrirhugaðra
framkvæmda við nýjan veg frá Húsavíkurhöfn um jarðgöng að iðnaðarsvæði á Bakka og
breytinga á höfninni á Húsavík í Norðurþingi skv. kynningarskýrslu frá Vegagerðinni dags. í
janúar 2014.
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. og 11. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á
umhverfisáhrifum er óskað eftir að Þingeyjarsveit gefi umsögn um hvort og á hvaða
forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Sveitarstjórn telur að umrædd framkvæmd sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum og gerir ekki
athugasemdir við fyrirhugaða efnistöku úr námu við Kvíhóla ÞRN-2 og námu austan við
Jónsnípu RHN-10 þar sem efnistakan er í samræmi við umhverfismat 200MW virkjunar á
Þeistarykjum, Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025, Aðalskipulag
Þingeyjarsveitar 2010-2022 og deiliskipulag Þeistareykjavirkjunar frá 2012.
5. Veiðiheimilið Árnes – endurnýjun rekstrarleyfis:
Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík, dags. 19. febrúar s.l. þar sem Árni
Pétur Hilmarsson sækir um endurnýjun á rekstrarleyfi til sölu gistinga og veitingu veitinga
fyrir Veiðiheimilið Árnes í Aðaldal.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við endurnýjun rekstrarleyfisins fyrir sitt leyti.
6. Rauðhólar veiðiheimili – nýtt tækifærisleyfi skemmtanahalds:
Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík, dags. 17. febrúar s.l. þar sem
Guðrún Pétursdóttir sækir um tækifærisleyfi vegna skemmtanahalds í Veiðiheimilinu
Rauðhólum í Laxárdal.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við nýtt tækifærisleyfi fyrir sitt leyti.

7. Styrkumsókn vegna kvikmyndar:
Fyrir fundinum liggur styrkbeiðni frá Magnúsi Skarphéðinssyni, f.h. Gistiheimilisins Kiðagils
dags. 12. febrúar s.l. þar sem óskað er eftir styrk að fjárhæð ein millj. kr. til framleiðslu
kvikmyndarinnar Bræðrabönd sem tekin verður upp í Bárðardal. Leikstjóri er Grímur
Hákonarson, framleiðandi er Grímar Jónsson og meðframleiðendur eru Netop Films ehf. og
Magnús Skarphéðinsson f.h. Gistiheimilisins Kiðagils.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og samþykkir vilyrði fyrir að veita umbeðinn styrk háð því
að fjármögnun myndarinnar gangi samkvæmt áætlun en þar kemur fram að heildarkostnaður
við gerð hennar er 155 millj. kr. og nú þegar hefur Kvikmyndamiðstöð Íslands og RÚV gefið
vilyrði fyrir styrkjum.

8. Beiðni um umsögn um umsókn um nýtingarleyfi fyrir grunnvatn á Þeistareykjum:
Fyrir fundinum liggur erindi frá Orkustofnun, dags. 14. febrúar s.l. þar sem óskað er eftir
umsögn Þingeyjarsveitar um umsókn Landsvirkjunar, dags. 12. febrúar 2014 þar sem á
grundvelli laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, er sótt um leyfi til
nýtingar á grunnvatni á Þeistareykjum.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við umsóknina.
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9. Beiðni um umsögn um umsókn um endurnýjun á rannsóknarleyfi í Gjástykki:
Fyrir fundinum liggur bréf frá Orkustofnun, dags. 17. febrúar s.l. þar sem óskað er eftir
umsögn Þingeyjarsveitar um umsókn Landsvirkjunar, dags. 9. janúar 2014, um endurnýjun
leyfis til rannsókna á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum vegna mögulegrar orkuvinnslu í
Gjástykki í Þingeyjarsýslum í samræmi við 4. og 5. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og
nýtingu auðlinda í jörðu, auðlindalaga.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við umsóknina enda nái endurnýjun leyfisins aðeins til
yfirborðsrannsókna.

10. Erindi frá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga – svæðisbundin flutningsjöfnun:
Lagt fram erindi frá Reinhard Reynissyni f.h. Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga dags.
10. febrúar s.l. þar sem athugasemd er gerð við lög nr. 160/2011 um svæðisbundna
flutningsjöfnun. Skv. lögunum nemur flutningsjöfnunarstyrkur 10% enda fari
flutningsvegalengd yfir 245 km. en tvö svæði njóta 20% flutningsjöfnunarstyrks enda fari
flutningsvegalengd yfir 390 km. Þessi svæði eru Vestfirðir og hluti Norðausturlands. Af
einhverjum ástæðum sá löggjafinn ekki ástæðu til að hafa Tjörneshrepp, Skútustaðahrepp og
Þingeyjarsveit með á því svæði sem nyti aukinnar flutningsjöfnunar þ.e.a.s. að
framleiðslustarfsemi í þessum sveitarfélögum njóta ekki sömu flutningsjöfnunar. Óskað er
eftir sjónarmiði sveitarstjórnar.
Í ljósi tilgangs laganna og almennra jafnræðissjónarmiða telur sveitarstjórn að full ástæða sé
til þess að þessi viðbótar jöfnun nái einnig til fyrrgreindra sveitarfélaga, þar með talið
Þingeyjarsveitar. Það er einnig eðlilegt að allt starfssvæði Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga
sitji við sama borð í þessu líkt og við á um starfssvæði Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.

Til kynningar:
a) Fundargerð 251. fundar stjórnar Eyþings:
b) Fundargerð 45., 46. og 47. fundar stjórnar Dvalarheimilis aldraðra:
Fleira ekki gert og fundi slitið 16:15
_____________________________
Ólína Arnkelsdóttir

________________________________
Arnór Benónýsson

_____________________________
Margrét Bjarnadóttir

________________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

_____________________________
Friðrika Sigurgeirsdóttir

________________________________
Haraldur Bóasson

_____________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson
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