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169. fundur
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haldinn í Kjarna fimmtudaginn 30. apríl kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Heiða Guðmundsdóttir,
Sæþór Gunnsteinsson í forföllum Árna Péturs Hilmarsson, Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur
Snæbjörnsson.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að taka á dagskrá undir 7. lið; Aðalfundur Veiðifélags Fnjóskár
og undir 8. lið; Áskorun um að friðunarsvæði fyrir kvíaeldi nái yfir í Eyjafjörð.
Samþykkt samhljóða.
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Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16.04.2015
Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 20.04.2015
Ársfundur SÍMEY
Styrkumsókn – UMF Bjarmi
Aðalfundur Veiðifélags Fnjóskár
Áskorun um að friðunarsvæði fyrir kvíaeldi nái yfir í Eyjafjörð

1. Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2014 – seinni umræða
Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2014 lagður fram til síðari umræðu ásamt
endurskoðunarskýrslu KPMG.
Ársreikningur Þingeyjarsveitar 2014 samþykktur samhljóða og undirritaður.
Ársreikningurinn verður aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagsins.
Fulltrúar T lista lögðu fram eftirfarandi bókun:
Þó það sé ánægjulegt að sveitarfélagið skili jákvæðri afkomu fyrir árið 2014 ber að benda á
að þeir þættir sem gera afkomuna jákvæða að nánast öllu leyti eru einskiptiliðir sem ekki er
hægt að byggja rekstur sveitarfélagsins á.
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Þarna er um að ræða framlög Jöfnunarsjóðs, efnis- og landsala á Þeistareykjasvæðinu og
síðan lægri verðbólga á árinu 2014 heldur en gert var ráð fyrir í áætlun ársins. Framlög
jöfnunarsjóðs eru t.d. tæpum 35 milljónum hærri en ráð var fyrir gert.
Að þessu upptöldu er ljóst að rekstur sveitarfélagsins er í járnum líkt og fyrr og eðlilegt er að
gæta aðhalds og fara í heildstæða skoðun á útgjöldum sveitarfélagsins. Við lýsum yfir fullum
vilja til að koma að slíkri endurskoðun.
Fulltrúar A lista lögðu fram eftirfarandi bókun:
Við fulltrúar A lista ítrekum ánægju okkar með niðurstöðu ársreikninga og teljum þá sýna
ótvíræð batamerki í rekstri sveitarfélagsins. Þó ákveðin framlög úr Jöfnunarsjóði hafi hækkað
eru önnur lægri en gert var ráð fyrir. Framlög úr Jöfnunarsjóði eru ekki einskiptistekjur, þó
heildarupphæð þeirra sé alltaf ákveðinn óvissuþáttur. Eins eru efnisgjöld á Þeistareykjum
greidd samkvæmt samningi og því ekki einskiptistekjur. Fulltrúar A lista ítreka þakkir sínar til
starfsfólks sveitarfélagsins fyrir vel unnin störf og aðhald í rekstri.

2. Kárhóll – Aðal- og deiliskipulag
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti þann 12. febrúar 2015 að auglýsa tillögu að
deiliskipulagi svæðis fyrir þjónustustofnanir í landi Kárhóls í Reykjadal í Þingeyjarsveit.
Deiliskipulagssvæðið er 15,2 ha að stærð og þar verður starfrækt alþjóðleg rannsóknarstöð
sem vinna mun að almennum vísindarannsóknum auk þess sem rannsökuð verða efri hvolf
lofthjúps jarðar, m.a. norðurljós. Einnig er áætlað að reka þar gestastofu fyrir almenning til
kynninga og upplýsinga um eðli norðurljósa. Í tillögunni er gert er ráð fyrir nýbyggingu á
þremur hæðum allt að 800 m² að stærð auk þess sem settir eru byggingarskilmálar fyrir allar
byggingar á skipulagssvæðinu. Samhliða ofangreindri deiliskipulagstillögu var auglýst tillaga
að breytingu á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022. Breytingin er gerð til samræmis
við auglýsta deiliskipulagstillögu og nær til nýs svæðis fyrir þjónustustofnanir, Þ-15, í landi
Kárhóls.
Tillögurnar voru auglýstar skv. 1. mgr. 41. gr. og 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
frá og með13. mars 2015 með athugasemdarfresti til og með 24. apríl 2015. Engar
athugasemdir bárust en umsagnir án athugasemda bárust frá Umhverfisstofnun, Minjastofnun
Íslands, Vegagerðinni og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu að deiliskipulagi svæðis fyrir þjónustustofnanir í landi
Kárhóls og samsvarandi breytingu á Aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2011-2023.
Sveitarstjórn felur skipulags- og byggingarfulltrúa málsmeðferð vegna gildistöku tillagnanna
eins og skipulagslög nr. 123/2010 mæla fyrir um.
3. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16.04.2015
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 16. apríl s.l. Ásvaldur gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í 4 liðum.
1. liður fundargerðar; Vaglaskógur, deiliskipulag
Sveitarstjórn samþykkir lýsinguna og að umsækjanda verði heimilað að vinna tillögu að
deiliskipulagi skv. henni. Jafnframt verði skipulags- og byggingarfulltrúa falið að leita
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umsagnar um lýsinguna hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir
almenningi eins og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
2. liður fundargerðar; Fellsendi, stofnun lóðar
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna lóðina í
fasteignagrunni Þjóðskrár.
3. liður fundargerðar; Dalakofinn, umsókn um stöðuleyfi
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og skipulags- og byggingarfulltrúa að gera
tillögu að reglum (reglugerð) og gjaldskrá fyrir leyfisveitingu fyrir geymslugáma í
sveitarfélaginu þar sem sérstaklega verði kveðið á um staðsetningu frágang og gjaldskrá.
4. liður fundargerðar; ferðaþjónusta í Þingeyjarsveit, rekstrarleyfi vegna gistiþjónustu.
Sveitarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu þessa liðar og vísar erindinu aftur til
nefndarinnar til frekari skoðunar og útfærslu.

4. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 20.04.2015
Lögð fram fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 20. apríl s.l. Heiða gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er 4 liðum.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.

5. Ársfundur SÍMEY
Lagt fram fundarboð á ársfund SÍMEY sem haldinn verður þann 13. maí n.k. að Þórsstíg 4 á
Akureyri.
Samþykkt að Margrét Bjarnadóttir fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundunum.

6. Styrkumsókn – UMF Bjarmi
Tekið fyrir erindi frá Jóni Þ. Óskarssyni f.h. UMF Bjarma, dags. 10. apríl s.l. þar sem óskað er
eftir styrk til kaupa á sláttuvél til að slá íþróttavöll félagsins á landsvæði við Fnjóskárbrú.
Erindið þegar afgreitt af Félags- og menningarmálanefnd, sbr. fundargerð nefndarinnar frá
20 apríl sl.

7. Aðalfundur Veiðifélags Fnjóskár
Lagt fram aðalfundarboð Veiðifélags Fnjóskár sem haldinn verður 4. maí n.k. í Skógum í
Fnjóskadal.
Samþykkt að Margrét Bjarnadóttir fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundinum.

3

8. Áskorun um að friðunarsvæði fyrir kvíaeldi nái yfir í Eyjafjörð
Fyrir fundinum liggja bréf frá stjórn Veiðifélags Laxár í Aðaldal og aðalfundi Veiðifélags
Skjálfandafljóts þar sem félögin lýsa þungum áhyggjum yfir hugsanlegu laxeldi í Eyjafirði.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að stækka
friðunarsvæði fyrir kvíaeldi þannig að það nái yfir Eyjafjörð. Sveitarstjórn bendir á að í
sveitarfélaginu eru þrjár sterkar og mikilvægar stangveiðiár, Fnjóská, Skjálfandafljót og
Laxá í Aðaldal. Með stækkun friðunarsvæðisins verði fiskistofnar þessara áa varinn fyrir
sjúkdómum og erfðamengun. Með því myndu stjórnvöld jafnframt halda hlífiskildi yfir
laxastofninum í Laxá í Aðaldal eins og þeim ber samkvæmt lögum um verndun Mývatns og
Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 97/2004 og lögum um náttúruvernd nr. 60/2013.

Lagt fram til kynningar:
a)
b)
c)
d)

Fundargerð 264. og 265. funda stjórnar Eyþings
Fundargerð 20. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga ásamt ársreikningi 2014
Fundargerð stjórnar Hvamms sf. 13.03.2015
MMÞ – ársreikningur 2014

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:40

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Margrét Bjarnadóttir

_____________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

________________________________
Sæþór Gunnsteinsson

_____________________________
Heiða Guðmundsdóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ragnar Bjarnason
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