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Fundargerð

MÝVATN

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps.
42. fundur.
að Hlíðavegi 6, 9. september 2008, kl. 15:30.
DAGSKRÁ:
1. Fundarsetning.
2. Fundargerð Byggingarnefndar dags. 11. júlí.
3. Styrkumsókn v/glímumóts.
4. Aðalskipulag og deiliskipulag við Skútustaði 2b.
5. Bréf Umhverfisstofnunar dags 24. júlí, v/breytinga á skipulagi við Skútustaði
2b.
6. Fundargerð Landbúnaðarnefndar dags 11. ágúst.
7. Ósk um auglýsingu á deiliskipulagi í landi Skútustaða.
8. Erindi frá Birki Fanndal f.h. Landsvirkjunar dags. 1. sept.
9. Fundargerð Byggingarnefndar dags. 2. sept.
10. Erindi frá Landsvirkjun dags. 3. sept, ósk um framkvæmdaleyfi fyrir borun
þriggja rannsóknarhola á Kröflusvæðinu.
11.Stofnskjal v/lóðar Ytri-Neslöndum.
12.Fundargerð Skólanefndar dags. 8. sept.
13.Slægjufundur.
14.Ósk oddvita um tímabundið leyfi.

Til kynningar:
Bréf Sambands ísl. sveitarfélaga dags. 27. ágúst.
Áfangaskýrsla um mat á nýskipan lögreglu.
Bréf Skipulagsstofnunar dags. 11. ágúst.
Fundargerð stjórnar Eyþings dags. 9. júlí
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Mættir: Margrét Hólm Valsdóttir, Ingunn Guðbjörnsdóttir, Kristján Stefánsson,
Steinunn Ósk Stefánsdóttir, Böðvar Pétusson.
1. Fundarsetning.
Oddviti setti fund og óskaði eftir að málum 13 og 14 yrði bætt á dagskrána.
Samþykkt samhljóða.
2. Fundargerð Byggingarnefndar dags. 11. júlí.
Enginn liður í fundargerð Byggingarnefndar á við um Skútustaðahrepp.
3. Styrkumsókn v/glímumóts.
Með tölvupósti 28. júlí sl. samþykkti sveitarstjórn erindi frá Glímuráði HSÞ,
þar sem óskað var eftir stuðningi sveitarfélagsins við ferð nokkurra
glímumanna á heimsmeistaramót sem haldið var í Hróarskeldu í Danmörku,
10.-12. ágúst.
Sveitarstjórn samþykkti að styrkja ferðina um kr. 100.000,4. Aðalskipulag og deiliskipulag við Skútustaði 2b.
Borist hefur athugasemd frá Umhverfisstofnun vegna breytinga á
aðalskipulagi Skútustaðahrepps og deiliskipulagstillögu við Skútustaði.
Athugasemdin vegna aðalskipulagsins lýtur að því að á umræddu svæði séu
jarðmyndanir eins og gervigígar sem skv. 37. gr. laga um náttúruvernd njóti
sérstakrar verndar. Auk þess er svæðið sem tillaga að breytingu á
aðalskipulagi nær til, innan þess svæðis sem Umhverfisstofnun hefur lagt til að
verði friðlýst í samræmi við ákvæði II til bráðabirgða í lögum nr. 97/2004 um
verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu. Ofangreint svæði er í
tillögum Umhverfisstofnunar nefnt „Hverfjall/Hverfell, Dimmuborgir, Lúdent,
Lúdents- og Þrengslaborgir ásamt Laxárhraunum“.
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps telur að aðalskipulagsbreyting á fyrrnefndu
svæði frá því að vera „Íbúðarsvæði“ á staðfestu aðalskipulagi
Skútustaðahrepps 1996-2015 og í það að vera „Íbúðasvæði“ og „Verslunarog þjónustusvæði“ eins og óskað er eftir nú hafi ekki í för með sér röskun á
gerfigígnum sem er innan umrædds svæðis. Þá vill sveitarstjórn og vekja
athygli á texta sem fylgir mynd 8 á bls. 12 í tillögum Umhverfisstofnunar að
verndaráætlun en þar segir: „Tillaga Umhverfisstofnunar um friðlýsingu
Hverfjalls/Hverfells, Dimmuborga, Lúdents, Lúdents- og Þrengslaborga,
ásamt Laxárhraunum. Mörk svæðisins eru sett fram með fyrirvara. Líta ber á
þau sem hugmynd að mörkum en þau verða endanlega útfærð í samráði við
landeigendur, sveitarfélag og aðra rétthafa“.
Sveitarstjórn veit ekki til þess að boðað samráð við landeigendur og aðra
rétthafa hafi enn farið fram þrátt fyrir að skýrsla Umhverfisstofnunar um
verndarsvæði í Skútustaðahreppi hafi litið dagsins ljós árið 2004. Skýrslan
hefur því ekkert lögformlegt gildi.
Sveitarstjórn getur ekki fallist á athugasemdina sem gerð var við
aðalskipulagsbreytinguna og samþykkir því aðalskipulagstillöguna óbreytta.
Varðandi athugasemdir Umhverfisstofnunar við deiliskipulagstillöguna, þá
tekur sveitarstjórn þær til skoðunar. Afstöðu í því máli er að vænta síðar.
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5. Bréf Umhverfisstofnunar dags 24. júlí, v/breytinga á skipulagi við
Skútustaði 2b.
Sjá lið 4.
6. Fundargerð Landbúnaðarnefndar dags 11. ágúst.
Sveitarstjórn samþykkti 2. lið fundargerðarinnar um niðurjöfnun gangna á
Austurfjöllum með tölvupósti 13. ágúst s.l. Aðrir liðir fundargerðarinnar
þarfnast ekki ályktunar við.
7. Ósk um auglýsingu á deiliskipulagi í landi Skútustaða.
Borist hefur erindi frá Yngva R. Kristjánssyni og Birni og Gylfa Yngvasonum
þar sem óskað er eftir að auglýst verði deiliskipulagstillaga að breytingum á
þjóðvegi 1, við Sel hótel Mývatn.
Erindinu er frestað.
8. Erindi frá Birki Fanndal f.h. Landsvirkjunar dags. 1. sept.
Með bréfi dags. 1. september, óskar Birkir Fanndal f.h. Landsvirkjunar eftir
samþykki sveitarstjórnar á að gerður verði nýr vegur beint austur frá
mötuneyti Kröfluvirkjunar og inná veg í Leirbotnum, auk stækkunar bílaplans
við vinnubúðirnar. Vegna vaxandi umsvifa við Kröflu er brýnt að endurbæta
aðkomu að vinnubúðum og mötuneyti. Berlega kom í ljós á síðasta vetri að
aukin vetrarumferð skapar hættuástand og öngþveiti sunnan við kæliturna
virkjunarinnar, vegna gufu og fannfergis. Óhöpp hafa orðið á núverandi
þvervegi sem rekja má til fyrrgreinds ástands.
Vegagerðin gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða tengingu en bendir á að
hún þarf að uppfylla kröfur Vegagerðarinnar um halla, form og sjónlengdir inn
á Kröfluveg.
Sveitarstjórn samþykkir erindið fyrir sitt leyti.
9. Fundargerð Byggingarnefndar dags. 2. sept.
Liður 6, þar sem óskað er eftir byggingarleyfi fyrir einbýlishús á lóð í landi
Ytri-Neslanda og liður 7, þar sem óskað er eftir leyfi til að setja upp
loftnetskúlu og fjarskiptaloftnet á Sel hótel Mývatni, eiga við um
Skútustaðahrepp.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við afgreiðslu Bygginganefndar.
10. Erindi frá Landsvirkjun dags. 3. sept, ósk um framkvæmdaleyfi fyrir
borun þriggja rannsóknarhola á Kröflusvæðinu.
Með bréfi dags. 3. september, óskar Landsvirkjun eftir framkvæmdaleyfi fyrir
borun þriggja viðbótar rannsóknarhola á Kröflusvæðinu veturinn 2008-2009,
KJ-40, KT-41 og KT-42. Holurnar verða 2000-2500 m djúpar. Tilgangurinn
með borun holanna er að kanna nánar norður- og austurhluta jarðhitakefisins í
Kröflu vil öflunar gufu með hagkvæmum hætti fyrir fyrirhugaða stækkun
Kröflusvöðvar. Holum KJ-40 og KT-42 hefur verið valinn staður á borteig þar
sem fyrir eru borholur KJ-34, KJ-36 og KJ-38, sem er austan við Víti.
Stækkun borteigs er um 2000 m2 fyrir hvora holu. Holu KT-41 hefur verið
valinn staður á borteig KJ-35, sem er við Rauðhól vestast á Kröflusvæðinu.
Stækkun borteigs er um 2000 m2. Engin vegagerð fylgir þessum
framkvæmdum.
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Allar holurnar eru á stöðum sem skilgreindir eru sem iðnaðarsvæði í gildandi
aðalskipulagi Skútustaðahrepps og innan núverandi vinnslusvæðis
Kröflustöðvar.
Þann 7. desember 2001 féllst Skipulagsstofnun á fyrirhugaða stækkun
Kröfluvirkjunar um 40 MWe.
Sveitarstjórn samþykkir erindið fyrir sitt leyti.
11.Stofnskjal v/lóðar Ytri-Neslöndum.
Borist hefur uppdráttur frá byggingarfulltrúa f.h. Stefaníu Stefánsdóttur, þar
sem óskað er eftir staðfestingu skipulagsyfirvalda á lóð undir og umhverfis
íbúðarhús í landi Ytri-Neslanda.
Sveitarstjórn samþykkir uppdráttinn.
12.Fundargerð Skólanefndar dags. 8. sept.
Í öðrum lið fundargerðarinnar kemur fram að skólastjóri hafi farið yfir
væntanlegt skólastarf á nýju skólaári, einnig var sagt frá nýsamþykktum
lögum um grunnskóla sem m.a. hafa í för með sér breytingar á framkvæmd
samræmdra prófa í 10. bekk.
Undir liðnum önnur mál spunnust umræður um ný grunnskólalög og vöknuðu
spurningar um hlutverk og starfsvið Skólanefndar og telur nefndin æskilegt að
hún fái starfslýsingu eða erindisbréf til að starfa eftir.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við fundargerð Skólanefndar og felur
sveitarstjóra að uppfæra og endurbæta erindisbréf fyrir Skólanefnd.
13.Slægjufundur.
Að þessu sinni kemur í hlut íbúa milli Krákár og Laxár að annast Slægjufund.
Sveitarstjórn samþykkir að skipa Önnu Dóru Snæbjörnsdóttur, formann
nefndarinnar.
14. Ósk oddvita um tímabundið leyfi.
Margrét Hólm Valsdóttir oddviti óskar eftir leyfi frá störfum sveitarstjórnar
fram yfir miðjan nóvember, þar sem hún er í námi.
Sveitarstjórn samþykkir umbeðið leyfi og mun varaoddviti leysa hana af á
meðan.
Fleira ekki gert.
Fundi slitið.
Margrét Hólm Valsdóttir,
Ingunn Guðbjörnsdóttir,
Kristján Stefánsson,
Steinunn Ósk Stefánsdóttir,
Böðvar Pétusson.

