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Fundargerð 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

12.02.2015 

 

164. fundur  

sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar  

haldinn í Kjarna fimmtudaginn 12. 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. Þeistareykir – breyting á deiliskipulagi 

2. Kárhóll – aðal- og deiliskipulag  

3. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 09.02.2015 

4. Nýtt rekstrarleyfi – Hróarsstaðir   

5. Vatnsveita – framkvæmdir   

6. Starfshópur um framtíðarskipulag í sorpmálum – tillaga til sveitarstjórnar 

7. Tillaga oddvita um mótvægisaðgerðir vegna breytinga á starfsemi Þingeyjarskóla 

8. Dýralæknaþjónusta í Þingeyjarsveit    

 

 

 

 

 

1. Þeistareykir – breyting á deiliskipulagi  

Erindi dags. 29. janúar 2015 frá Vali Knútssyni, yfirverkefnastjóra f.h. Landsvirkjunar þar 

sem óskað er eftir því að deiliskipulagsskilmálum stöðvarhúss Þeistareykjavirkjunar verði 

breytt í þá veru að heimiluð hámarkshæð verði 16.5 m í stað 15 m eins og kveðið er á um í 

gildandi deiliskipulagi. Gerðar hafa verið breytingar á hönnun stöðvarhúss sem snúa einkum 

að hæð þess, þakhalla á vélarsölum og skýlum yfir aflspenna. Með þessum breytingum verður 

stöðvarhús um 1,5m hærra en kveðið er á um í deiliskipulagi.   

 

Skipulags- og umhverfisnefnd telur að breyting þessi sé óveruleg með vísan í 2. mgr. 43. gr 

skipulagslaga nr. 123/2010 og þar sem hún varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins 

og framkvæmdaaðila er fallið frá grenndarkynningu sbr. ákvæði 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga. 

Nefndarmenn samþykktu erindið á milli funda og staðfestu samþykki sitt í tölvupósti.   
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Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar þar sem 

heimiluð hámarkshæð stöðvarhúss verði 16,5 m í stað 15 m.  Sveitarstjórn felur skipulags- og 

byggingarfulltrúa málsmeðferð vegna deiliskipulagsbreytingarinnar skv. 2. mgr. 43. gr. og 3. 

mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

 

  

2. Kárhóll – aðal- og deiliskipulag  

Haldinn var almennur kynningarfundur þriðjudaginn 3. febrúar s.l. þar sem kynntar voru 

tillögur að breytingu á aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi svæðis fyrir  

rannsóknarhús á jörðinni Kárhóli í Reykjadal, þar sem rekin verður vísindamiðstöð og 

gestastofa fyrir ferðamenn með upplýsingum og kynningum m.a. tengdum norðurljósum.  

Tillögurnar voru kynntar eins og 2. mgr. 30. gr. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 

mæla fyrir um.  Ekki komu fram neinar athugasemdir á fundinum sem gáfu tilefni til 

breytinga á tillögunum. 

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við tillögurnar á þessu stigi og felur skipulags- og 

byggingarfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillögu að breytingu á aðalskipulagi til 

athugunar eins og 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.  Að lokinni 

athugun Skipulagsstofnunar verði tillaga að breytingu á aðalskipulagi og tillaga að 

deiliskipulagi auglýstar samhliða eins og skipulagslög nr. 123/2010 mæla fyrir um. 

 

3. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 09.02.2015 

Lögð fram fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 9. febrúar s.l. Heiða gerði grein 

fyrir fundargerðinni sem er í 4 liðum.  

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðin.  

 

 

4. Nýtt rekstrarleyfi – Hróarsstaðir  

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra, dags. 2. febrúar s.l. þar 

sem Kristján I. Jóhannesson sækir um nýtt rekstrarleyfi til sölu heimagistingar á 

Hróarsstöðum í Þingeyjarsveit. 

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við nýtt rekstrarleyfi fyrir sitt leyti.  

 

 

5. Vatnsveita – framkvæmdir  

Á fundi sveitarstjórnar þann 5. febrúar s.l. kynnti veitustjóri, fyrir sveitarstjórn, fyrirhugaðar 

framkvæmdir á vatnsveitu í Laugahverfinu og nágrenni vegna vatnsskorts á svæðinu.  

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrsta áfanga framkvæmdarinnar og felur veitustjóra að vinna að 

framgangi hennar í samræmi við fjárhagsáætlun 2015. 
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6. Starfshópur um framtíðarskipulag í sorpmálum – tillaga til sveitarstjórnar 

Starfshópur var skipaður af sveitarstjórn þann 7. ágúst s.l.  til að vinna að framtíðarskipulagi 

sorpmála í sveitarfélaginu og í framhaldinu skila tillögu til sveitarstjórnar. Starfshópinn skipa 

Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson og Ari Teitsson auk 

sveitarstjóra. Starfshópurinn hefur haldið sex fundi, þar af fjóra sameiginlega fundi með 

starfshópi Skútustaðahrepps sem vinnur einnig að framtíðarskipulagi sorpmála í sínu 

sveitarfélagi. 

 

Tillaga starfshópsins: 

„Starfshópurinn leggur til að framtíð sorphirðu í sveitarfélaginu taki mið að aukinni 

endurvinnslu og flokkun úrgangs. Markmiðið verði að minnka urðun úrgangs með því að 

flokka og endurvinna og verða til fyrirmyndar í umhverfismálum. Lagt er til að heimili verði 

tunnuvædd, opin gámasvæði í sveitarfélaginu verði lögð af og aðeins verði um lokuð/vöktuð 

gámaplön að ræða. Þá leggur starfshópurinn áherslu á mikilvægi þess að kynna breytingar og 

fyrirkomulag sorphirðu vel fyrir íbúum sveitarfélagsins en lykillinn að góðum árangri eru 

góðar upplýsingar til íbúa og samvinna.  

Starfshópurinn leggur til við sveitarstjórn að taka núverandi samning við Gámaþjónustu 

norðurlands til endurskoðunar með það að markmiði að gera þróunarsamning til loka árs 2015 

um sorphirðu og innleiðingu flokkunarkerfis með fyrrgreindu markmiði starfshópsins að 

leiðarljósi. Í lok árs 2015 verði staðan metin, hvort þróunarsamningur verði framlengdur um 

eitt ár. Stefnt verði á útboð á sorphirðu í framhaldinu.“  

 

Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu starfshópsins og felur sveitarstjóra að vinna að 

framgangi málsins í samvinnu við sveitarstjóra Skútustaðahrepps.  

 

 

7. Tillaga oddvita um mótvægisaðgerðir vegna breytinga á starfsemi Þingeyjarskóla 

Á fundi sveitarstjórnar þann þann 5. febrúar s.l. lagði oddviti fram tillögu til kynningar um 

mótvægisaðgerðir vegna breytinga á starfsemi Þingeyjarskóla. 

 

Tillaga oddvita: 

„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.“ 

 

Oddviti bar tillöguna upp til atkvæða.  

Tillagan samþykkt samhljóða.  
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8. Dýralæknaþjónusta í Þingeyjarsveit  

Sveitarstjórn ræddi dýralæknaþjónustu í sveitarfélaginu og lýsir áhyggjum sínum yfir stöðu 

mála í þeim efnum.  

 

Sveitarstjórn skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að finna sem allra fyrst lausna 

á því ófremdar ástandi sem uppi er í dýralæknaþjónustu í Þingeyjarsýlum.   

 

 

 

  

 

 

 

 

Lagt fram til kynningar: 

a) Fundargerð 262. fundar stjórnar Eyþings   

b) Fundargerð 824. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:15 

 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Arnór Benónýsson                                              Margrét Bjarnadóttir         

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Árni Pétur Hilmarsson                       Ásvaldur Ævar Þormóðsson  

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Heiða Guðmundsdóttir                      Sigurður Hlynur Snæbjörnsson 

 

 

_____________________________ 

Ragnar Bjarnason 
 

 


