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Fundargerð sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar   
 

 
 

FUNDARGERÐ 

 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

144. fundur 

í Kjarna föstudaginn 25. apríl kl. 13:00   

 

 

Dagskrá: 
 

1. Fundarsetning: 

2. Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2013 – fyrri umræða: 

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16.04.2014: 

4. Endurnýjun á rekstrarleyfi – Lundsgolf ehf.: 

5. Erindi frá Stórutjarnaskóla:  

 

 

Til kynningar: 

 

a) Fundargerð 16. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga ásamt ársreikningi 2013:  

b) Fundargerð 815. fundar stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga: 

c) Fundargerðir 48., 49. og 50. fundar stjórnar DA sf.:  

d) Ályktun ungmenna á ungmennaráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði:  

e) Bókun Eyþings vegna gjalds á ferðamannastöðum:  

f) UST - Áætlun til þriggja ára um refaveiðar:  

g) Upplýsingamiðstöð í Möðrudal:   

 

 

  

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

Friðrika Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur Hilmarsson og Guðrún Tryggvadóttir í forföllum Ástu 

Svavarsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði fundargerð. 

 

 

  

 

1. Fundarsetning: 

Oddviti setti fund.  
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2. Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2013 – fyrri umræða: 

Ársreikningur 2013 lagður fram til fyrri umræðu. Arnar Árnason endurskoðandi frá KPMG 

mætti til fundarins undir þessum lið og fór yfir reikningana. 

Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta 

var neikvæð um 17,3 millj.kr. en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 32,6 millj.kr. 

neikvæðri  rekstrarniðurstöðu. Á heildina litið er jákvætt frávik frá áætlun 15,3 millj.kr. í 

samanteknum ársreikningi A og B hluta. Frávikið skýrist af hærri tekjum en áætlað var. 

Veltufé frá rekstri er jákvætt um 35,1 millj.kr. og handbært fé frá rekstri 61,8 millj.kr. 

Heildarskuldir eru 503,9 millj.kr. og skuldahlutfall – skuldir/rekstrartekjur A og B hluta er 

61% í árslok 2013 en þetta hlutfall var 66,4% í árslok 2012. Til viðmiðunar skulu sveitarfélög, 

samkv. sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, takmarka skuldir A og B hluta við 150% af 

reglulegum tekjum.  

 

Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með þann viðsnúning sem orðið hefur á rekstri 

sveitarfélagsins og þakkar sveitarstjóra og starfsfólki vel unnin störf. Samþykkt að vísa 

reikningnum til síðari umræðu.   

 

 

3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16.04.2014: 

Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16. apríl s.l. Ásvaldur gerði grein 

fyrir fundargerðinni sem er í 5 liðum. 

 

1. liður; Kárhóll í Reykjadal, breyting á aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi. 

Sveitarstjórn samþykkir framlagða lýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi og felur 

skipulags- og byggingarfulltrúa að leita umsagnar um hana eins og 1. mgr. 30. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.  

 

2. liður; Flúðasel í Fnjóskadal, breyting á aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi. 

Sveitarstjórn samþykkir að gerðar verði óverulegar breytingar á Aðalskipulagi 

Þingeyjarsveitar 2010-2022 skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 í þá veru að 

skilgreint verði nýtt verslunar- og þjónustusvæði fyrir veiðiheimili í landi Böðvarsness. 

Sveitarstjórn felur skipulags- og byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð vegna 

aðalskipulagsbreytingarinnar eins og skipulagslög nr. 123/2010 mæla fyrir um.  

 

3. liður, Þeistareykir, breyting á deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar. 

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar  sem 

óverulega breytingu skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og að fallið verði frá 

grenndarkynningu með vísan í fyrrgreindar lagagreinar þar sem umrædd 

deiliskipulagsbreyting er það óverleg að hún varðar ekki hagsmuni annarra en 

umsækjanda.  

 

4. liður; Rauðaskriða 1, breyting á deiliskipulagi. 

Sveitarstjórn samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi Rauðuskriðu 1 með 

fyrrgreindum athugasemdum/ábendingum minjavarðar og felur skipulags- og 

byggingarfulltrúa að annast gildistöku deiliskipulagstillögunnar eins og 1. mgr. 41. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.  

 

5. liður; Sandur 2 í Aðaldal, Stofnun frístundalóðar. 

Sveitarstjórn samþykkir stofnun frístundalóðarinnar og felur skipulags- og 

byggingarfulltrúa að stofna hana í fasteignagrunni Þjóðskrár.  

 

Oddviti tók ekki þátt í atkvæðagreiðslu 1. liðar fundargerðar.  
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4. Endurnýjun á rekstrarleyfi – Lundsgolf ehf.: 

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík, dags. 7. apríl s.l. þar sem Þórólfur 

Guðnason sækir um sem forsvarmaður fyrir Lundsgolf ehf. um endurnýjun á rekstrarleyfi til 

sölu veitingu veitinga á golfskálanum Stekk (áður Lundsgolf), í Þingeyjarsveit.   

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd  við endurnýjun rekstrarleyfisins fyrir sitt leyti.  

 

 

5. Erindi frá Stórutjarnaskóla:  

a) Fyrir fundinum liggur erindi dags. 3. apríl s.l. frá Ólafi Arngrímssyni f.h. Stórutjarnaskóla 

þar sem óskað er eftir aukafjárveitingu til skólans vegna samstarfs við Sövind skóla í 

Danmörku. Verkefnið er styrkt af Norrænu ráðherranefndinni og heimsóttu nemendur og 

kennarar Sövind skóla Stórutjarnaskóla í september s.l.  Í maí fara svo 7., 8. og 9. bekkur 

Stórutjarnaskóla til Danmerkur og dvelja í vikutíma og vinna verkefni með félögum sínum þar. 

Óskað er eftir aukafjárveitingu að upphæð 115.000 kr. til að standa straum af kostnaði vegna 

námsferðarinnar.  

 

Sveitarstjórn samþykkir aukafjárveitingu að fjárhæð 115.000 til verkefnisins og þá upphæð 

sem viðauka við fjárhagsáætlun 2014 sem mætt verður með handbæru fé.Guðrún 

Tryggvadóttir tók ekki þátt í afgreiðslu undir þessum lið.   

 

b) Tekið fyrir erindi frá trúnaðarmönnum starfsfólks Stórutjarnaskóla, dags. 8. apríl s.l.  er 

varðar breytt fyrirkomulag greiðslu fæðisgjalda starfsmanna og greiðslu í gjafasjóð. 

 

Sveitarstjórn þakkar bréfið en staðfestir ákvörðun sveitarstjóra.   

 

  

 

 

 

 

 

Til kynningar: 

 

a) Fundargerð 16. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga ásamt ársreikningi 2013:  

b) Fundargerð 815. fundar stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga: 

c) Fundargerðir 48., 49. og 50. fundar stjórnar DA sf.:  

d) Ályktun ungmenna á ungmennaráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði:  

e) Bókun Eyþings vegna gjalds á ferðamannastöðum:  

f) UST - Áætlun til þriggja ára um refaveiðar:  

g) Upplýsingamiðstöð í Möðrudal:   
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:55 

 

_____________________________              ________________________________ 

Ólína Arnkelsdóttir                                Arnór Benónýsson        

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Margrét Bjarnadóttir                                Ásvaldur Ævar Þormóðsson 

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Friðrika Sigurgeirsdóttir            Árni Pétur Hilmarsson    

 

 

_____________________________ 

Guðrún Tryggvadóttir 

 
 


