Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
05.02.2015

163. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 5. febrúar kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Heiða Guðmundsdóttir, Árni
Pétur Hilmarsson, Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur Snæbjörnsson.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

Oddviti setti fund.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vatnsveita – framkvæmdir
Fundargerð Atvinnumálanefndar frá 14.01.2015
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 18.12.2014
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 22.01.2015
Flateyjarhöfn – gjaldskrá
Starfshópur um framtíðarskipulag í sorpmálum – tillaga til sveitarstjórnar
Dvalarstaður fyrir aldraða – undirskriftarlisti til sveitarstjórnar
Samstarf í úrgangsmálum á Norðurlandi
Starfshópur um mótvægisaðgerðir vegna breytinga á starfsemi Þingeyjarskóla

1. Vatnsveita – framkvæmdir
Veitustjóri mætti til fundarins undir þessum lið og gerði grein fyrir fyrirhuguðum
framkvæmdum á vatnsveitu í Laugahverfinu og nágrenni vegna vatnsskorts á svæðinu.

2. Fundargerð Atvinnumálanefndar frá 14.01.2015
Lögð fram fundargerð Atvinnumálanefndar frá 14. janúar s.l. Árni Pétur gerði grein fyrir
fundargerðinni.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.
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3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 18.12.2014
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 18. desember s.l. Ásvaldur gerði
grein fyrir fundargerðinni sem er í 4 liðum.
4. liður fundargerðar; Sólvangur í Fnjóskadal, umsókn um stofnun lóða.
Sveitarstjórn samþykkir stofnun lóðanna og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna
þær í fasteignagrunni Þjóðskrár.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti.

4. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 22.01.2015
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 22. janúar s.l. Ásvaldur gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í 6 liðum.
4. liður fundargerðar; Flatey á Skjálfanda, deiliskipulag hafnarsvæðis.
Sveitarstjórn samþykkir að unnið verði deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið í Flatey skv. erindi
sveitarstjóra og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að leita samninga við skipulagsráðgjafa
um gerð deiliskipulags.
5.liður fundargerðar; Svartárvirkjun í Bárðardal, aðal- og deiliskipulag.
Sveitarstjórn samþykkir að ráðist verði í breytingar á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 20102022 þar sem skilgreint verði nýtt virkjanasvæði í Svartá í Bárðardal vegna fyrirhugaðra
virkjunarframkvæmda. Einnig samþykkir sveitarstjórn að framkvæmdaaðila verði heimilað að
vinna deiliskipulag vegna virkjunarinnar í samræmi við 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga
nr.123/2010 enda sýni hann fram á að hann hafi yfir landréttindum að ráða og væntanlegur
skipulagsráðgjafi sé á lista Skipulagsstofnunar yfir þá sem uppfylla hæfiskröfur skv. 5. mgr.
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br.
Ragnar Bjarnason vék af fundi undir þessum lið vegna vanhæfis.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti.

5. Flateyjarhöfn – gjaldskrá
Gjaldskrá Flateyjarhafnar tekin til afgreiðslu en samkvæmt 3. gr. hafnarreglugerðar fyrir
Flateyjarhöfn á Skjálfandaflóa setur sveitarstjórn höfninni gjaldskrá.
Sveitarstjórn samþykkir framlagða gjaldskrá.

6. Starfshópur um framtíðarskipulag í sorpmálum – tillaga til sveitarstjórnar
Afgreiðslu frestað.
7. Dvalarstaður fyrir aldraða – undirskriftarlisti til sveitarstjórnar
Fyrir fundinum liggur undirskriftarlisti frá 46 íbúum Þingeyjarsveitar þar sem þess er óskað
að sveitarstjórn hefji undirbúning á byggingu dvalarstaðar fyrir aldraða í sjálfseignarformi í
sveitarfélaginu.
Sveitarstjórn þakkar erindið. Sveitarfélagið á hlut í Dvalarheimili aldraðra sf. á Húsavík og
er þar í samstarfi ásamt öðrum sveitarfélögum. Á vettvangi þess samstarfs mun sveitarstjórn
beita sér fyrir því að þessi möguleiki verði kannaður ásamt fleirum.
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8. Samstarf í úrgangsmálum á Norðurlandi
Lagt fram bréf, dags. 21. janúar s.l. frá Eiríki B. Björgvinssyni og Ólöfu H. Jósefsdóttur f.h.
starfshóps um framtíðarskipulag og verkefnastjórnar um gerð svæðisáætlunar um meðhöndlun
úrgangs á Norðurlandi. Bréfið er sent til allra 18 sveitarfélaga sem í gegnum samning milli
Húnaþings vestra, Norðurá bs., Flokkun Eyjafjarðar ehf. og Sorpsamlags Þingeyinga standa
saman að gerð svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi. Óskað er eftir fulltrúa
frá sveitarfélaginu á fund til þess að ræða samstarf í úrgangsmálum á Norðurlandi.
Samþykkt að Margrét Bjarnadóttir ásamt sveitarstjóra mæti á fundinn sem fulltrúar
Þingeyjarsveitar.

9. Starfshópur um mótvægisaðgerðir vegna breytinga á starfsemi Þingeyjarskóla
Oddviti lagði til að leystur yrði upp starfshópur um mótvægisaðgerðir sem skipaður var á 161.
fundi sveitarstjórnar hinn 18. desember 2014. Verkefni í tengslum við mótvægisaðgerðir
vegna sameiningar á starfsemi Þingeyjarskóla á eina starfsstöð verði þess í stað mótuð á
vettvangi sveitarstjórnar.
Samþykkt samhljóða.
Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu til kynningar:
„Sveitarstjórn samþykkir að leggja núverandi skólahús Litlulaugaskóla undir starfssemi er
tengist mótvægisaðgerðum vegna breytinga í skólamálum sveitarfélagsins.
Innviðum húsnæðisins verður ekki breytt með varanlegum hætti á tímabilinu.
Bókasafn Reykdæla heldur aðstöðu sinni til að þjónusta íbúa með óbreyttum hætti.
Eldhúsið verður notað til að sinna verkefnum í tengslum við grunnþjónustu sveitarfélagsins
og starfsemi sem verður í húsinu.
Þessi samþykkt gildi til næstu tveggja ára og tekin til endurskoðunar innan þess tíma.
Hugmyndin er að húsið verði umgjörð um starfsemi á sviði sköpunar, þekkingar, tækni,
hugverka og handverks. Frekari hugmyndir um starfsemi í húsinu og umgjörð hennar verða
unnar í samráði við íbúa sveitarfélagsins.
Sveitarstjóra og oddvita falið að vinna að framgangi málsins.“

Lagt fram til kynningar:
a) Fundargerð 261. fundar stjórnar Eyþings
b) Fundargerðir 167. og 168. fundar HNE
c) Fundargerð 19. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:50

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Margrét Bjarnadóttir

_____________________________
Árni Pétur Hilmarsson

________________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

_____________________________
Heiða Guðmundsdóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ragnar Bjarnason
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