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Fundargerð 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

07.08.2014 

 

150. fundur  

sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar  

haldinn í Kjarna fimmtudaginn 7. ágúst 2014 kl. 13:00  

 
Fundinn sátu:  
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Eiður 

Jónsson í forföllum Heiðu Guðmundsdóttur, Sigurður Hlynur Snæbjörnsson og Ragnar Bjarnason.  

Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.  

 
 

Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 2. lið; Skipan í starfshóp um 

sorpmál og aðrir liðir færast neðar á dagskrá sem því nemur.  

 

  

Dagskrá: 
 

1. Goðafoss 

2. Skipan í starfshóp um sorpmál 

3. Nýtt rekstrarleyfi – Knútsstaðir  

4. Framhaldsaðalfundur Greiðrar leiðar ehf. 

5. Frumathugun á ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu 

6. Bréf frá SSB orku 

7. Gerð landbótaáætlana  

8. Samningsdrög um refaveiðar 

9. Viðtalstímar kjörinna fulltrúa 

10. Styrkbeiðni – Félag eldri borgara í Þingeyjarsveit 

11. Fjárhagsstaða – sex mánaða staða lögð fram  

 

 

 

1. Goðafoss 

Sveitarstjóri gerði grein fyrir verkefni og fyrirhuguðum framkvæmdum við Goðafoss. Búið er 

að veita styrki til verkefnisins úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða 15 millj.kr. vegna 

stígagerðar, merkingar og uppgræðslu samkvæmt deiliskipulagi. Einnig var veittur sérstakur 

styrkur  15 millj.kr. vegna átaks til uppbyggingar á ferðamannastöðum 2014.  

Deiliskipulagið er í vinnslu og áætlað að það verði tilbúið í haust. Framkvæmd sumarsins, 

sérstakt átaksverkefni er einnig í undirbúningi og megin framkvæmd þess áætluð nú á 

haustdögum. Oddviti leggur til að Helga Erlingsdóttir verði ráðin sem verkefnisstjóri, 

tímabundið í hlutastarf, til að halda utan um fyrirhugaðar framkvæmdir við Goðafoss.  

 

Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með verkefnið enda Goðafoss fjölsóttasti staður 

sveitarfélagsins og mikilvægt að aðkoma sé til fyrirmyndar og sveitarfélaginu til sóma. 

Sveitarstjórn samþykkir að ráða Helgu Erlingsdóttur sem verkefnastjóra yfir verkinu og felur 

sveitarstjóra að ganga frá ráðningarsamningi við hana.  
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2. Skipan í starfshóp um sorpmál 

Á síðasta kjörtímabili var skipaður starfshópur til að vinna að framtíðarskipulagi sorpmála í 

Þingeyjarsveit. Starfshópinn skipa Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar 

Þormóðsson auk sveitarstjóra. Oddviti lagði til að bæta fulltrúa T-lista í starfshópinn og 

óskaði eftir tilnefningu. Ragnar Bjarnason tilnefndi Ara Teitsson sem fulltrúa T-lista.  

 

Samþykkt að endurskipa þá fulltrúa A-lista sem fyrir voru í hópnum og Ara Teitsson  sem 

fulltrúa T-lista í starfshóp um sorpmál. Á hluthafafundi Sorpsamlags Þingeyinga þann 25. júlí 

s.l. var samþykkt að slíta samstarfi sveitarfélaga um hirðingu og förgun sorps í Sorpsamlagi 

Þingeyinga. Verkefni starfshópsins er að finna framtíðarlausn í sorpmálum sveitarfélagsins í 

samvinnu og sátt við íbúana. Sveitarstjórn telur þetta mikilvægt mál sem allir þurfa að taka 

þátt í. 

 

 

3. Nýtt rekstrarleyfi – Knútsstaðir 

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík, dags 14. júlí s.l. þar sem Knútur 

Emil Jónasson sækir um nýtt rekstrarleyfi til sölu heimagistingar á Knútsstöðum í Aðaldal í 

Þingeyjarsveit.  

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd  við leyfið fyrir sitt leyti.  

 

 

4. Framhaldsaðalfundur Greiðrar leiðar ehf.  

Lagt fram framhaldsaðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. sem haldinn verður 14. ágúst n.k. 

  

Samþykkt að Margrét Bjarnadóttir fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundinum.   

 

 

5. Frumathugun á ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu 

Tengir ehf. er að vinna frumathugun á ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu.  

 

Málinu frestað til næsta fundar þar sem tilheyrandi gögn bárust ekki í tíma.  

 

 

6. Bréf frá SSB orku 

Fyrir fundinum liggur bréf frá SSB orku dags. 2. júlí s.l. SSB orka árformar að virkja í Svartá 

í Bárðardal. Óskað er eftir því að sveitarfélagið skoði þátttöku í verkefninu með lagningu 

ljósleiðara í huga.  

 

Sveitarstjórn er reiðubúin að skoða erindið að því gefnu að RARIK verði þátttakandi í 

verkefninu og felur sveitarstjóra og oddvita að afla frekari upplýsinga. Ragnar Bjarnason tók 

þátt í umræðum en ekki afgreiðslu undir þessum lið.  

 

 

7. Gerð landbótaáætlana 

Fyrir fundinum liggur erindi frá Guðmundi Stefánssyni, sviðsstjóra f.h. Landgræðslu ríkisins 

dags. 16. júlí s.l. um gerð landbótaáætlana. Þann 1. janúar 2014 tók gildi ný reglugerð nr. 

1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Í ákvæði til bráðabirgða, 4. mgr. segir að 

landbótaáætlanir sem gerðar voru í samræmi við eldri reglugerð nr. 10/2008 skuli uppfærðar í 

samræmi við ákvæði nýrrar reglugerðar og skal því lokið fyrir 31. desember 2014.  

 

Samþykkt að vísar erindinu til Atvinnumálanefndar.   
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8. Samningsdrög um refaveiðar 

Lögð fram samningsdrög milli Þingeyjarsveitar og Umhverfisstofnunar um endurgreiðslu til 

sveitarfélaga um refaveiðar 2014-2016 ásamt yfirliti yfir endurgreiðsluhlutföll sveitarfélaga.   

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samningsdrög og vísar þeim til Atvinnumálanefndar til 

að vinna að frekari útfærslu við framkvæmd þeirra. Sveitarstjóra falið að kynna 

samningsdrögin fyrir grenjaskyttum.   

 

 

9. Viðtalstími kjörinna fulltrúa  

Oddviti lagði til að kjörnir fulltrúar yrðu með skipulagða viðtalstíma fyrir íbúa. Tillaga 

oddvita var eftirfarandi: 

Oddviti verði með viðtalstíma hálfs mánaðarlega á skrifstofu sveitarfélagsins. 

Aðrir kjörnir fulltrúar, tveir frá meirihluta og einn frá minnihluta, verði með tvo fundi fyrir 

áramót, annars vegar í Stórutjarnaskóla og hins vegar á Breiðamýri. Íbúar geti þá ýmist mætt á 

fundarstað eða hringt í kjörna fulltrúa. Fundir verði haldnir eftir 15. september n.k.  og 

auglýstir í tíma á heimasíðu sveitarfélagsins og í Hlaupastelpunni. Ákvörðun um framhaldið 

verður tekin við gerð fjárhagsáætlunar 2015.    

 

Samþykkt samhljóða.  

 

 

10. Styrkbeiðni – Félag eldri borgara í Þingeyjarsveit 

Tekið fyrir erindi frá Stefáni Skaftasyni f.h. Félags eldri borgara í Þingeyjarsveit dags. 15. júlí 

s.l. þar sem óskað er eftir styrk að upphæð 600 þús.kr. vegna sumarferðar félagsins 2015. 

 

Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og vísar því til gerðar fjárhagsáætlunar 2015. 

 

 

11. Fjárhagsstaða – sex mánaða staða lögð fram 

Fjárhagsstaða sveitarfélagsins, fyrstu sex mánuði ársins 2014 lögð fram. Fjárhagsstaðan er 

innan fjárhagsáætlunar en búast má við að snjómokstur fari framúr áætlun þar sem fjárheimild 

hefur nú þegar verið fullnýtt. Umræðum vísað til næsta fundar.  

 

 

 

 

Lagt fram til kynningar: 

a) Fundargerð 817. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 

b) Fundargerð 256. fundar stjórnar Eyþings 

c) Fundargerð stjórnar DA sf. frá 23.07.2014 

d) Fundargerð stjórnar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 07.07.2014 

e) Fundargerð hluthafafundar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 25.07.2014 

f) Fundargerð aðalfundar Greiðrar leiðar ehf. frá 10.06.2014 

g) Ályktanir LSS 2014 
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Fleira ekki gert og fundi slitið 16:05 

 

 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Arnór Benónýsson                                              Margrét Bjarnadóttir        

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Árni Pétur Hilmarsson                                Ásvaldur Ævar Þormóðsson 

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Eiður Jónsson            Sigurður Hlynur Snæbjörnsson 

 

 

_____________________________ 

Ragnar Bjarnason 
 

 


