Fundargerð

MÝVATN

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps.
61. fundur.
að Hlíðavegi 6, fimmtudaginn 14. nóv. 2013, kl

9:15.

DAGSKRÁ:
1. Fundarsetning.
2. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar dags. 7. okt. liður 7, var frestað á síðasta
fundi.
3. Deiliskipulag, stækkun Kröfluvirkjunar.
4. Fjárhagsáætlun 2014, fyrri umræða.
5. Fulltrúaráð Eyþings, skipan varafulltrúa.
6. Gjaldskrá ÍMS.
7. Tillaga að verndar og stjórnunaráætlun fyrir Hverfjall (Hverfell).
8. Snorraverkefnið, styrkbeiðni.
9. Stígamót, styrkbeiðni.
10. Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Ne. 2014.
11. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar dags. 11. nóv.

Til kynningar:
Bréf Landsvirkjunar dags. 10. okt.
Fundargerð stjórnar Eyþings dags. 24. okt.
Fundargerðir heilbrigðisnefndar Hne. dags. 4 og 11. sept. og 2. okt.

Mættir: Dagbjört Bjarnadóttir, Böðvar Pétursson, Karl Emil Sveinsson, Pétur Snæbjörnsson,
Friðrik K. Jakobsson.
1. Fundarsetning.
Oddviti setti fund og óskaði eftir að máli 11, yrði bætt á dagskrána.
Samþykkt samhljóða.
2. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar dags. 7. okt. liður 7, var frestað á
síðasta fundi.
Í 7. lið fundargerðarinnar er tekið fyrir að nýju, deiliskipulag vegna stækkunar
Kröfluvirkjunar en málið var áður á dagskrá á fundi nefndarinnar 17. sept. s.l.
Deiliskipulagstillagan var auglýst frá og með 2. apríl til og með 14. maí 2013 en
sveitarstjórn framlengdi athugasemdafrest til 20. júní. Athugasemdir bárust frá
Landeigendum Reykjahlíðar ehf., Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands,
Vegagerðinni, Landvernd og Framtíðarlandinu.
Nefndin yfirfór athugasemdirnar og brást við þeim ef tilefni gaf til.
Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan
verði samþykkt en þó með þeim fyrirvörum að Landsvirkjun verði ekki veitt
framkvæmda- eða byggingarleyfi nema hún sýni fram á að hún hafi yfir landréttindum
að ráða með vísan í dóm Hæstaréttar í máli nr. 560/2009.
Þá leggur nefndin til við sveitarstjórn að skipulags- og byggingafulltrúa verði falið að
annast gildistöku deiliskipulagstillögunar sbr. lög nr. 123/2010, með fyrrgreindum
fyrirvörum nefndarinnar.
Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu Skipulags- og umhverfisnefndar á sjöunda lið
fundargerðarinnar, enda hefur ítarlega verið farið yfir allar athugasemdir og þeim
verið svarað.
Undir þessum lið viku af fundi Guðrún María, Böðvar og Karl Emil. Sæti þeirra tóku
Elín Steingrímsdóttir og Birgir Steingrímsson.
3. Deiliskipulag, stækkun Kröfluvirkjunar.
Fyrir fundinum liggur tillaga að deiliskipulagi af stækkun Kröfluvirkjunar.
Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagstillöguna með þeim fyrirvörum sem fram koma
í bókun skipulags- og umhverfisnefndar um að Landsvirkjun verði ekki veitt
framkvæmda- eða byggingarleyfi nema að fyrirtækið sýni fram á að það hafi yfir
landréttindum að ráða með vísan í dóm Hæstaréttar í máli nr. 560/2009. Fyrrgreindir
fyrirvarar verða settir inn í skipulagsskilmála deiliskipulagsins. Í framhaldi af því
felur sveitarstjórn skipulags- og byggingarfulltrúa að annast gildistöku
deiliskipulagstillögunar eins og skipulagslögn nr. 123/2010 mæla fyrir um.
Undir þessum lið viku af fundi Guðrún María, Böðvar og Karl Emil. Sæti þeirra tóku
Elín Steingrímsdóttir og Birgir Steingrímsson.
4. Fjárhagsáætlun 2014, fyrri umræða.
Fjárhagsáætlunin rædd og vísað til síðari umræðu.
5. Fulltrúaráð Eyþings, skipan varafulltrúa.
Á aðalfundi Eyþings 27. og 28. sept. s.l. var samþykkt tillaga að breytingum á lögum
félagsins sem felur m.a. í sér að komið verði á fót fulltrúaráði, sem ætlað er að verði
stjórn til ráðgjafar í veigamiklum málum og að tryggja lýðræðislega aðkomu allra

sveitarfélaga á starfssvæði Eyþings. Í ráðinu sitja 20 fulltrúar kosnir af
sveitarstjórnum til tveggja ára í senn. Kjörgengir í fulltrúaráðið eru þeir sömu og
kjörgengir eru á aðalfundi Eyþings. Aðalmenn í stjórn Eyþings eru sjálfkjörnir í
fulltrúaráðið. Þrátt fyrir að ekki sé kveðið á um skipan varafulltrúa í lögum félagsins
óskar framkvæmdastjóri Eyþings eftir því að sveitarfélögin skipi varafulltrúa fyrir
hvern skipaðan aðalfulltrúa.
Varafulltrúi Dagbjartar Bjarnadóttur í fulltrúaráð Eyþings verður Böðvar Pétursson.
6. Gjaldskrá ÍMS.
Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga að hækkun á gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar.
Einstaklingsgjald
Fullorðnir
Börn

Gamla gjaldið
400 kr.
150 kr.

Breytt gjald
600 kr.
250 kr.

10 miða kort
30 miða kort

2.800 kr.
6.000 kr.

4.500 kr.
10.000 kr.

Börn
10 miða kort
30 miða kort

1.100 kr.
2.800 kr.

2.000 kr.
3.500 kr.

Þreksalur
Stakt skipti
10 miða kort

800 kr.
5.500 kr.

1.000 kr.
8.000 kr.

Óbreytt gjald verður á 5 vikna (kr. 6.000), 3ja mánaða (kr. 12.000) og árskortum (kr.
28.000,-).
Gjaldskráin hefur fengið umsögn hjá Félags- og menningarmalanefnd sem gerir ekki
athugasemdir.
Sveitarstjórn samþykkir gjaldskrána.
7. Tillaga að verndar og stjórnunaráætlun fyrir Hverfjall (Hverfell).
Með tölvupósti vekur Umhverfisstofnun athygli sveitarstjórnar á að tillaga að verndarog stjórnunaráætlun fyrir Hverfjall er í kynningarferli, athugasemdafrestur er til og
með 25. nóv. Í áætluninni er fjallað um nauðsynlegar verndaraðgerðir, landvörslu og
landnýtingu, s.s. aðgengi ferðamanna að svæðinu, stígagerð og uppbyggingu
þjónustumannvirkja.
Hverfjall (Hverfell) var friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu þann 22. júní 2011.
Í auglýsingunni er kveðið á um að Umhverfisstofnun skuli sjá um gerð verndar- og
stjórnunaráætlunar fyrir svæðið. Sú vinna hófst á síðasta ári og í þeim vinnuhópi áttu
sæti fulltrúar hagsmunaaðila auk fulltrúa Umhverfisstofnunar þ.e. Jóhann
Kristjánsson, fulltrúi landeigenda í Vogum, Eyrún Björnsdóttir, fulltrúi
Skútustaðahrepps og Bergþóra Kristjánsdóttir, fulltrúi Umhverfisstofnunar.
Sveitarstjórn frestar afgreiðslu erindisins.
8. Snorraverkefnið, styrkbeiðni.
Með bréfi er óskað eftir stuðningi sveitarfélagsins við Snorraverkefnið sumarið 2014.
Verkefnið sem rekið er af Þjóðræknisfélagi Íslendinga og Norræna félaginu á Íslandi,

lýtur að því að veita ungu fólki (18-28 ára) af íslenskum ættum í Norður-Ameríku
tækifæri til að kynnast rótum sínum á Íslandi í 6 vikna sumarverkefni.
Í bréfinu kemur fram að alls hafi 212 ungmenni tekið þátt frá upphafi og stefnt er að
því að taka á móti 12-16 ungmennum næsta sumar. Lögð er áhersla á að ungmennin
dvelji hjá ættingjum á landsbyggðinni, taki þar þátt í starfsþjálfun og kynnist
samfélaginu.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
9. Stígamót, styrkbeiðni.
Erindi frá Stígamótum, beiðni um styrk.
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu.
10. Fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Ne. 2014.
Sveitarstjórn samþykkir framkomna áætlun sem gerir ráð fyrir 4.77% hækkun frá
áætlun ársins 2013. Hlutur Skútustaðahrepps er því áætlaður kr. 2.042.393.11. Fundargerð Skipulags- og umhverfinsnefndar dags. 11. nóv.
1. Deiliskipulag Reykjahlíðar.
Tekið fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagi Reykjahlíðar. Skipulags- og
umhverfisnefnd samþykkti á fundi sínum 17. september s.l. að kynna tillögu að
deiliskipulagi á almennum fundi eins og 4. mgr. 40. gr. laga nr. 123/2010 mælir fyrir
um. Fundurinn var haldinn 31. október í Reykjahlíðarskóla þar sem Anna Margrét
Hauksdóttir skipulagsráðgjafi frá AVH kynnti tillöguna, forsendur hennar og
umhverfismat. Nokkrar athugasemdir komu fram á fundinum.
Fyrir liggur nýr uppdráttur og endurskoðuð greinargerð dags 7. nóvember 2013 frá
AVH. Uppdrátturinn víkur í nokkrum atriðum frá stefnu Aðalskipulags
Skútustaðahrepp 2011-2023.
Skipulags- og umhverfisnefnd ítrekar fyrri athugasemdir um að hún samþykki ekki
byggingarreiti F8 og S1. Nefndin gerir ekki að öðru leyti athugasemdir við tillögu að
deiliskipulagi Reykjahlíðar en frestar afgreiðslu á henni í bili þar til fyrir liggur tillaga
að breytingu á aðalskipuagi. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að hún heimili að
gerð verði tillaga að eftirfarandi breytingum á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 20112023 til samræmis við tillöguna:
1. Þéttbýlismörk Reykjahlíðar verði færð til norðurs, að Flugvallarvegi.
2. Reitir E1, F2 og S 11 skv. tillögu að deiliskipulagi verði færðir inn á tillögu að
breytingu á aðalskipulagi.
Nefndin felur skipulags- og byggingarfulltrúa að annast gerð lýsingar vegna
fyrrgreindra breytinga á aðalskipulagi eins og. 1. mgr. 30. gr. laga nr. 123/2010 mælir
fyrir um
Pétur Snæbjörnsson vék af fundi nefndarinnar undir þessum lið.

2. Hverir austan Námafjalls. Aðal- og deiliskiplag.
Tekið fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagi Hvera austan Námafjalls frá Ómari Ívarssyni hjá
Landslagi ehf f.h. landeigenda. Erindið var áður á dagskrá skipulags- og umhverfisnefndar á
32. fundi hennar 7. október s.l. Innkomin ný gögn 30. október, tillaga að deiliskipulagi ásamt
greinargerð.
Skipulags- og umhverfisnefnd telur að heppilegra hefði verið að færa þjónustumiðstöð fjær
hverasvæðinu m.a. vegna hættu á að brennisteins- og hveragufur gætu valið tjóni á
mannvirkjum og heilsu starfsfólks.
Nefndin gerir ekki aðrar athugasemdir við tillöguna á þessu stigi en felur skipulags- og
byggingarfulltrúa að kynna tillöguna forsendur hennar og umhverfismat eins og 4. mgr.
40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kveður á um.
Vakin er athygli á því að að samhliða deiliskipulagi verða gerðar breytingar á
Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023, er varða nýtt ákvæði um verslunar og
þjónustusvæði við Hveri.
3. Geiteyjarströnd, deiliskipulag. Deiliskiplagslýsing og breyting á aðalskipulagi.

Tekið fyrir að nýju erindi dags 29. október 2013 frá Agli Olgeirssyni, Mannviti ehf, f.h.
landeiganda, þar sem lögð er fram tillaga að skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar
deiliskipulagsgerðar á svæði sem skilgreint er í Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023
sem 352-O/V Einnig lög fram tillaga skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að
óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023 til stækkunar á
landnotkunarreit 325-O/V. unnin af Teiknistofu arkitekta Gylfa Guðjónssyni og félögum ehf.
Skipulags- og umhverfisnefnd ítrekar fyrri bókun nefndarinnar á 31. fundi hennar 17.
september s.l. Auk þess telur nefndin að deiliskipulagið skuli einnig ná yfir núverandi
íbúðarhús sem fyrirhugað er að breyta síðar í gistihús.
Nefndin leggur til við sveitarstjórn að lýsingin verði samþykkt þegar gerðar hafa verið
breytingar á henni í samræmis við stækkun á landnotkunarreit 325-O/V og fyrri samþykktir
nefndarinnar. Einnig er lögð áhersla á að gerð verði nákvæm grein fyrir hæðarsetningum á
landi og byggingum. Þá leggur nefndin til við sveitarstjórn að hún feli skipulags- og
byggingarfulltrúa að kynna lýsinguna eins og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 123/2010 mælir fyrir
um. Einnig verði honum falið að annast málsmeðferð vegna tillögu að óverulegri breytingu á
Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023 skv. 2. mgr. 36. gr. laga nr. 123/2010 er varðar
stækkun á landnotkunarreit 325-O/V.
4. Sel-Hótel Mývatn, deiliskipulag. Tillaga að deiliskipulagi.
Tekið er fyrir erindi dags 30. október 2010 frá Rúnari D. Bjarnasyni, Mannviti hf. f. h. SelHótel Mývatn þar sem sótt er um heimild til deiliskipulagsgerðar skv. 2. mgr. 38. gr. laga nr.
123/2010. Fyrirhugað deiliskipulag nær yfir landsvæði sem að mestu er í landi Skútustaða 2
en austurhluti þess er í eigu Skútustaða 3. Á deiliskipulagsreit eru innfærð mörk aðliggjandi
deiliskipulags fyrir Skútustaðagíga. M.f. er tillöguuppdráttur með greinargerð.
Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að umsækjanda verði

heimilað að láta vinna deiliskipulag eins og 2. mgr. 38. gr. laga nr. 123/2010 kveður
fyrir um.
Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við deiliskipulagstillöguna á
þessu stigi og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að kynna tillöguna, forsendur
hennar og umhverfismat eins og 4. mgr. 40 gr. laga nr. 123/2010 kveður á um.
Nefndin bendir umsækjanda á að gera þurfi textabreytingu á aðalskipulagi sem auglýst
verður samhliða deiliskipulaginu.
5. Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2011-2023. Breyting á aðalskipulagi.
Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að gerðar verði breytingar á
Aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011-2023, er lítur að leiðréttingum á texta og augljósum
villum. Breytingin er gerð til þess að koma í veg fyrir að orðalag skipulagsákvæða komi í veg
fyrir eðlilega þróun byggðar og valdi óeðlilegum töfum við afgreiðslu einfaldra og sjálfsagðra
mála. Breytingin hefur að því leyti jákvæð áhrif á samfélagið en engin á náttúrufar, þ.e.
landslag, gróður og dýralíf.
6. Stöng 1, deiliskipulag. Tillaga að deiliskipulagi.
Tekið fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis í landi Stangar
1,sem skilgreint er sem 359-V á Aðalskipulagi Skútstaðahrepps 2011-2023. Erindið var áður
á dagskrá á 28. fundi nefndarinnar 27. maí s.l. Innkomin nýr deiliskipulagsuppdráttur með
greinargerð dags. 30. október 2013.
Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að fallið verði frá gerð sérstakrar
lýsingar og kynningar eins og heimild er fyrir í 3. og 4. mgr. 40. gr. laga nr. 123/2010. Þá
leggur nefndin til við sveitarstjórn hún samþykki að deiliskipulagstillan verði auglýst og feli
skipulags- og byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð eins og 1. mgr. 41gr. laga nr.
123/2010 mælir fyrir um.
7. Skútustaðagígar. Tillaga að deiliskipulagi.
Tekið fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagi Skútstaðagíga, unnin af Ómari Ívarssyni,
Landslagi ehf. f.h. Umhverfisstofnunar. Erindið var áður á dagskrá á 30. fundi skipulags- og
umhverfisnefndar 15. ágúst s.l. f.h. Umhverfisstofnunar
Deiliskipulagstillagan nær til Skútustaðagíga og næsta nágrennis og afmarkast af
friðlýstu svæði Skútustaðagíga.
Deiliskipulagslýsingin var kynnt eins og 3. mgr. 40 gr. laga nr. 123/2010 kveður á um frá og
með 27. júní til og með 17. júlí 2013. Umsagnir og athugasemdir bárust frá Birni og Gylfa
Yngvasonum, landeigendum Skútustöðum 2, og hefur verið komið til móts við þær í
skipulagsvinnunni.
Innkomin ný göng 30. október 2013.
Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna á þessu stigi og
felur skipulags- og byggingarfulltrúa að kynna tillöguna forsendur hennar og
umhverfismat eins og 4. mgr. 40 gr. laga nr. 123/2010 kveður á.

8. Deiliskipulag þéttbýlis Reykjahlíðar. Tillaga að deiliskipulagi.
Tekið fyrir að nýju tillaga að deiliskipulagi þéttbýlis Reykjahlíðar. Málið var síðast á
dagskrá nefndarinnar á 31. fundi hennar 17. september s.l.
Innkomin ný endurskoðuð deiliskipulagstillaga ásamt greinargerð þar sem brugðist
hefur verið við sjónarmiðum nefndarinnar sem fram komu þegar tillagan var kynnt á
síðasta fundi.
Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulags- og byggingarfulltrúa að koma
sjónarmiðum nefndarinnar varðandi breytingar á tillögunni á framfæri við
skipulagsráðgjafana. Breytt tillaga verði síðan lögð fyrir nefndina til umfjöllunar og
samþykktar áður en hún verður kynnt fyrir íbúum sveitarfélagsins og öðrum
hagsmunaaðilum eins og 4. mgr. 40 gr. laga nr. 123/2010 kveður á um.

9. Deiliskipulag vinnubúða Bjarnarflagsvirkjunar. Tillaga að deiliskipulagi.
Tekið fyrir að nýju. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. laga nr. 123/2010 frá og
með 27. september til og með 8. nóvember 2013. Engar athugasemdir bárust.
Umsagnir án athugasemda bárust frá Umhverfisstofnun, Vegagerðinni og
Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra.
Skipulags og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki tillögu að
deiliskipulagi vinnubúða Bjarnarflagsvirkjunar og jafnframt að hún feli skipulags- og
byggingarfulltrúa að annast gildistöku deiliskipulagsins eins og lög nr. 123/2010 mæla
fyrir um.

Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu Skipulags- og umhverfisnefndar á öllum liðum
fundargerðarinnar.
Pétur vék af fundi undir lið 1, og Guðrún María vék af fundi undir liðum 1 og 2.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið.
Dagbjört Bjarnadóttir,
Böðvar Pétursson,
Karl Emil Sveinsson,
Pétur Snæbjörnsson,
Friðrik K. Jakobsson.

