12. fundur haldinn í sveitarstjórn Langanesbyggðar fimmtudaginn 9. des. 2010 kl.17:00 á
skrifstofu Langanesbyggðar.
Mætt voru: Siggeir Stefánsson oddviti, Indriði Þóroddsson, Nanna Höskuldsdóttir, Jóhanna
Helgadóttir, Steinunn Leosdóttir, Björn Guðmundur Björnsson og Gunnólfur Lárusson sveitarstjóri,
sem ritaði fundargerð á tölvu.
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og spurði hvort einhverjar athugasemdir væru gerðar við
fundarboð. Engar athugasemdir voru gerðar. Oddviti óskaði eftir því að fá að setja sem lið
fundargerð fræðslunefndar dags.01.12.10 sem lið 14 og sem lið 15 tilboð í snjómokstur.
Samþykkt samhljóða.

DAGSKRÁ:
1. Fundargerð sveitarstjórnar dags. 25.11.2010
Lögð fram til kynningar.
2. Fundargerð USB dags. 30.11.2010
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
3. Fundargerð húsnæðisnefndar dags. 30.11. 2010
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
4. Fundargerð íþrótta-og tómstundanefndar dags. 01.12.2010
Í lið tvö mælir nefndin með því að Langanesbyggð veiti HSÞ styrk að upphæð kr. 600
pr.íbúa
Samþykkt samhljóða að gera samning við HSÞ til þriggja ára með þeim fyrirvara að öll þau
sveitarfélög sem eru innan HSÞ verði með.
5. Fundargerð hafnarnefndar dags 06.12.2010
Fundagerðin samþykkt samhljóða.
6. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 10.11.2010
Lögð fram til kynningar.
7. Fundargerð heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra dags. 10.11.2010
Lögð fram til kynningar.
8. Fundargerð Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga dags. 03.12.2010
Lögð fram til kynningar.
9. Skýrsla sveitarstjóra.
Sveitarstjóri flutti skýrslu sína og svaraði fyrirspurnum.
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10. Bréf frá sýslumanninum á Húsavík dags. 23.11.2010
Fært í trúnaðarbók
11. Erindi frá (ISAVIA)Flugstoðum vegna vatnslagnar og samnings.
Sveitarstjóri fór yfir fund sem hann átti með Sigurði Hermannssyni umdæmisstjóra á
Norðurlandi vegna þjónustusamnings og ósk ISAVIA um að lögð verði vatnslögn að
flugvellinum og að þar verði komið fyrir brunahana auk neysluvatns í flugstöðvarhúsið og
að ISAVIA tæki þátt í þeim kostnaði sem greiðast myndi fyrir áramót. Jafnframt er óskað
eftir því að sveitarfélagið endurskoða rekstrarsamning í þá veru að þrif á flugstöðvarhúsinu
munu einnig verða innifalin í rekstrarsamningi.
Samþykkt samhljóða að sveitarstjóri vinni áfram í málinu.
Nanna vék af fundi kl.17:50 og Steinunn kom á fundinn.
12. Samþykktir um hunda- og kattahald í Langanesbyggð.
Lagðar voru fram nýjar samþykktir um hunda og kattahald í Langanesbyggð, sveitarstjóri
fór yfir það að nýju samþykktirnar væru búnar að vera í vinnslu í þó nokkurn tíma og að
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra væri búið að fá hana til umsagnar og gerir ekki
athugasemdir.
Samþykkt um hunda- og kattahald í Langanesbyggð.
1.gr.
Hundahald í Langanesbyggð sætir þeim takmörkunum sem getið er um í samþykkt þessari.
2.gr.
Hundahald er háð leyfi sveitarstjórnar sem getur veitt lögráða einstaklingum, búsettum í
sveitarfélaginu, leyfi til hundahalds að uppfylltum þeim skilyrðum sem samþykkt þessi kveður á um.
3.gr.
Leyfið er bundið við nafn og heimili lögráða einstaklings og er óheimilt að framselja það.
4.gr.
Hundurinn skal skráður á skrifstofu sveitarfélagsins, eða hjá umboðsaðila, og þar fær eigandi
hundsins afhenta númeraða plötu sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. Við skráningu skal
eigandi/umráðamaður framvísa vottorði frá dýralækni um örmerkingu eða húðflúrmerkingu og
spóluormahreinsun hundsins, samanber 3. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 1077/2004 um aðbúnað og
umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni. Leyfishafi skal tilkynna ef hundurinn drepst eða er
fluttur úr sveitarfélaginu.
5.gr.
Árlega skal sveitarsjóði greitt gjald fyrir þá hunda, sem leyfi er veitt fyrir. Sveitarstjórn ákveður
árlega upphæð gjaldsins í sérstakri gjaldskrá, sem auglýst er í B-deild Stjórnartíðinda. Gjöld mega
aldrei vera hærri en sem nemur rökstuddum kostnaði við veitta þjónustu eða framkvæmd eftirlits
með einstökum þáttum. Gjaldið skal greitt í fyrsta sinn við skráningu hundsins og síðan árlega
fyrirfram með gjalddaga 1. maí. Hafi gjaldið ekki verið greitt innan tveggja mánaða frá gjalddaga
fellur leyfið sjálfkrafa úr gildi. Dragist lengur en tvo mánuði að skrá hund, á skrifstofu
sveitarfélagsins, skal heimilt að innheimta tvöfalt skráningargjald. Við skráningu skal framvísa
vottorði frá dýralækni um að hundurinn hafi verið hreinsaður af bandormum og spóluormum. Árleg
hreinsun er skipulögð af sveitarfélaginu og er hreinsunargjald innifalið í árlegu gjaldi til
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sveitarsjóðs. Kjósi hundaeigandi að láta hreinsa hundinn sinn annars staðar ber honum að kosta það
sjálfum og framvísa vottorði um hreinsunina á skrifstofu sveitarfélagsins.
6.gr.
Innan þéttbýlismarka skal hundur aldrei ganga laus heldur vera í taumi í fylgd aðila sem hefur fullt
vald yfir honum. Þegar hundur er í festi á lóð skal lengd festarinnar við það miðuð að óhindrað megi
ganga að aðaldyrum hússins.
7.gr.
Utan þéttbýlismarka er heimilt að sleppa hundi lausum undir eftirliti umsjónarmanns, án þess þó að
gengið sé á rétt viðkomandi landeiganda.
8.gr.
Hundaeigandi skal gæta þess að hundur hans valdi ekki hættu eða raski ró manna eða verði mönnum
til óþæginda á neinn annan hátt. Umráðamönnum hunda er alltaf skylt að fjarlægja saur eftir
hundinn.
9.gr.
Óviðkomandi skulu ekki gefa sig að hundum með klappi eða öðru atferli, nema með leyfi eiganda
eða umráðamanns.
10.gr.
Bannað er að fara með hunda á almennar útisamkomur í sveitarfélaginu.
11.gr.
Ekki má hleypa hundum inn í húsrými eða á lóðir sem fjallað er um í fylgisskjali 3 í reglugerð um
hollustuhætti nr. 941/2002. Um matvælafyrirtæki fer samkvæmt ákvæði reglugerðar um
matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla. Ekki má heldur hleypa
hundum inn í húsnæði vatnsveitna sbr. reglugerð um neysluvatn og ölkelduvatn. Ákvæði þessa
stafliðar gilda þó ekki um nytjahunda að störfum. Framangreindir staðir eru m.a. eftirfarandi:
a. Vatnsveitur, vatnsból og verndarsvæði þeirra, brunnar og sjóveitur.
b. Almennings- og útisalerni.
c. Hvers konar sorpgeymslur og sorpförgunarstaðir.
d. Gististaðir, veitingastaðir og matsölustaðir.
e. Tjald- og hjólhúsasvæði, nema skv. ákvörðun umsjónaraðila.
f. Húsakynni þar sem geymd eru, framleidd eða seld matvæli.
g. Skólar, kennslustaðir, barnaheimili og gæsluvellir.
h. Rakarastofur, hárgreiðslustofur, hvers konar snyrti- og sólbaðsstofur.
i. Heilbrigðisstofnanir, hæli, heilsuræktar- og íþróttastöðvar og baðstaðir.
j. Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna .
k. Samkomuhús hvers konar og almennar skrifstofur.
l. Kirkjugarðar, bálstofur, líkhús og líkgeymslur.
m. Almenn samgöngutæki
12.gr.
Óheimilt er að láta hunda dvelja lengur en í tvo mánuð á heimili án þess að sótt sé um leyfi fyrir
þeim.
13.gr.
Ekki er leyfilegt að hafa fleiri en tvo hunda eldri en þriggja mánaða á sama heimili.
14.gr.
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Hundaeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varðar, þ.á.m. reglur um
árlega hreinsun hunda og greiðslu leyfisgjalds, sbr. 5.grein þessarar samþykktar, svo og fyrirmælum
sem heilbrigðisnefnd setur.
15.gr.
Ef sótt er um að halda hund í fjöleignahúsi, skal skriflegt samþykki allra íbúðareigenda í sama
stigagangs fylgja umsókn. Sé um að ræða raðhús eða parhús skal samþykki aðliggjandi íbúða
(íbúðar) fylgja umsókn. Í fjöleignahúsi þar sem sér inngangur fylgir íbúð, þarf samþykki allra
íbúðaeigenda. Afla skal samþykkis nýrra íbúðaeigenda í íbúðum þar sem hundur er fyrir.
Íbúðaeigendur geta skriflega afturkallað samþykki sitt. Heimilt er að afturkalla samþykki ef
forsendur breytast verulega . Ástæður, sem réttlætt geta afturköllun eru m.a. heilbrigðisástæður svo
sem ofnæmi og ónæði sem fer verulega fram yfir það sem venjulegt og eðlilegt er. Við afturköllun
samþykkis, eða synjun nýrra íbúðaeigenda skal hundaeigandi fá hæfilegan frest til þess að finna
hundinum annan samastað.
Ef íbúð í fjöleignahúsi er leigð skal upplýsa leigjanda um hvort hundahald er leyft í húsinu.
Ef íbúðareigandi í fjöleignahúsi, sem veitt hefur leyfi fyrir hundi í annarri íbúð, selur íbúð sína helst
samþykkið fyrir þann hund meðan hann lifir, Hér er um að ræða kvöð sem seljanda ber að upplýsa
kaupanda um.
16. gr.
Þá getur sveitarstjórn fellt niður eða ákveðið lægra gjald fyrir nytjahunda, þ.e hunda sem notaðir eru
til löggæslu- eða björgunarstarfa og minkahunda. Af leiðsöguhundum sem blindir eða sjóndaprir
nota vegna fötlunar sinnar skal ekki greiða gjald.
17.gr.
Eftirfarandi skilyrði gilda í dreifbýli Langanesbyggðar:
a) Ekki þarf að sækja um leyfi fyrir hundahaldi á lögbýlum, en skylt er að skrá hundana á skrifstofu
Langanesbyggðar eða hjá umboðsaðila.
b) Ekki þarf að greiða leyfisgjald af hundum í dreifbýli. Þó skulu eigendur hunda greiða þann
kostnað sem af lögbundnum hreinsunum og læknisaðgerðum hlýst, sbr. 5. grein þessarar
samþykktar, eftir því sem við á. Sömuleiðis ber eiganda að greiða þann kostnað sem af hlýst, ef
hundurinn er tekinn í vörslu eða hann aflífaður, sbr. 20. grein.
c) Hundar í dreifbýli mega ganga lausir á landareign eigenda sinna. Að öðru leyti gilda ákvæði
samþykktar þessarar eftir því sem við á.
18.gr.
Við skráningu skal hundaeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í einu og öllu fara með hund
sinn eftir fyrirmælum samþykktar þessarar eins og hún er nú eða kann síðar að verða.
19.gr.
Við brot á skilyrðum fyrir leyfi til hundahalds má fjarlægja viðkomandi hund. Skal honum komið
fyrir sé um að ræða minniháttar brot í fyrsta skipti. Handsömun á ómerktum hundi skal auglýsa
tryggilega, t.d. í staðarblaði. Eigandi hundsins skal leysa hann út gegn greiðslu handsömunargjalds
og alls annars kostnaðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað brot, afturkallast
viðkomandi leyfi til hundahalds. Hunda sem ráðast á menn eða skepnur skal fjarlægja og er heimilt
að lóga þeim þegar í stað. Aðra hunda er heimilt að afhenda, ef þeirra er vitjað innan 7 daga frá því
að hundurinn var handsamaður enda verði handsömunargjald og annar áfallinn kostnaður greiddur
áður en það er gert. Að öðrum kosti er heimilt að lóga hundinum enda sé eiganda gert ljóst hvað
vanræksla á að vitja hundarins geti haft í för með sér. Kostnaður greiðist af eiganda. Sveitarstjórn er
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heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi telji hún þess
þörf.
20.gr.
Handsömunargjald samkvæmt 20.grein skal vera samkvæmt gjaldskrá sem ákveðin er af
sveitarstjórn og skal auglýsa það í B-deild Stjórnartíðinda.
21.gr.
Með brot á samþykkt þessari skal fara samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir.
Kattahald.
22.gr.
Kattahald í Langanesbyggð sætir þeim takmörkunum sem samþykkt þessi kveður á um.
23.gr.
Ekki er leyfilegt að hafa fleiri en 2 ketti eldri en 3ja mánaða á sama heimili. Leyfið er bundið við
nafn og heimilisfang lögráða einstaklings og óheimilt er að framselja það. Leyfið er einnig bundið
við þann kött sem sótt er um heimild fyrir hverju sinni.
24.gr.
Sveitarfélagið kaupir ábyrgðartryggingu fyrir alla skráða ketti og er iðgjaldið innifalið í árlegu gjaldi
leyfishafa til sveitarsjóðs.
25.gr
Allir heimiliskettir skulu skráðir á skrifstofu sveitarfélagsins eða hjá umboðsaðila og þar fær eigandi
afhenta númeraða plötu með skráningarnúmeri kattarins. Plötunni skal koma fyrir á ól sem hengd er
um háls kattarins ásamt bjöllu. Við skráningu skal eigandi/umráðamaður framvísa vottorði frá
dýralækni um örmerkingu eða húðflúrmerkingu og spóluormahreinsun kattarins, samanber 3. mgr. 4.
gr. reglugerðar nr. 1077/2004 um aðbúnað og umhirðu gæludýra og dýrahald í atvinnuskyni.
Leyfishafi skal tilkynna ef kötturinn drepst eða er fluttur úr sveitarfélaginu.
26.gr.
Eigendum katta er skylt að gæta þess að köttur hans valdi ekki tjóni, hættu, óþægindum, óþrifum,
eða raski ró manna. Kattareiganda ber að greiða allt það tjón sem köttur hans veldur, svo og greiðslu
alls kostnaðar við að fjarlægja dýrið, gerist þess þörf.
27. gr.
Ekki má hleypa köttum inn í húsrými eða á lóðir sem fjallað er um í fylgisskjali 3 í reglugerð um
hollustuhætti nr. 941/2002 (sjá 12. grein hér að framan). Um matvælafyrirtæki fer samkvæmt
ákvæðum reglugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla.
Ekki má heldur hleypa köttum inn í húsnæði vatnsveitna sbr. reglugerð um neyslu og ölkelduvatn
28.gr.
Kettir skulu ekki vera lausir úti við í þéttbýli. Sérstaklega skulu kattaeigendur gæta dýra sinna með
tilliti til fuglalífs á varptímanum.
29.gr.
Við brot á skilyrðum fyrir leyfi til kattahalds má fjarlægja viðkomandi kött. Skal honum komið
fyrir, sé um að ræða minniháttar brot í fyrsta skipti. Eigandi kattarins skal leysa hann út gegn
greiðslu handsömunargjalds og alls annars kostnaðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt eða
ítrekað brot, afturkallast viðkomandi leyfi til kattahalds. Handsömun á ómerktum ketti skal auglýsa
tryggilega, t.d. í staðarblaði. Sé kattarins ekki vitjað innan 7 daga, frá birtingu auglýsingar, má aflífa
hann. Komi síðar í ljós hver átti köttinn má krefja eiganda um greiðslu alls kostnaðar. Aflífa má kött
sé hans ekki vitjað innan tveggja daga frá því að eiganda var tilkynnt um handsömun hans, enda sé
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eiganda gert ljóst hvað vanræksla á að vitja kattarins geti haft í för með sér. Kostnaður greiðist af
eiganda. Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum köttum eða öll
veitt leyfi telji hún þess þörf.
30.gr.
Sveitarstjórn er heimilt að gera ráðstafanir til útrýmingar á villiköttum og er henni þá skylt að
auglýsa það tryggilega, t.d. í staðarblöðum eða útvarpi. 34.gr. Ákvæði 24.gr. 26.gr. og 28. gr. gilda
ekki um ketti í dreifbýli.
Eftirlit og fleira.
31. gr.
Sveitarstjórn tilnefnir eftirlitsaðila sem fyrir hennar hönd ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum
samþykktar þessarar. Heimilt er að skipa fleiri en einn aðila til verksins og setur sveitarstjórn nánari
starfsreglur.
32. gr.
Þéttbýlisstaðir þeir sem um ræðir í samþykkt þessari eru: Bakkafjörður og Þórshöfn.
33. gr.
Samþykkt þessi sem sett er af sveitarstjórn Langanesbyggðar að fenginni umsögn Heilbrigðiseftirlits
Norðurlands eystra staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir, með síðari breytingum til þess að öðlast gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Frá
þeim tíma fellur úr gildi samþykkt um hundahald á Bakkafirði og Þórshöfn.
Samþykktin samþykkt samhljóða og sveitarstóra falið að koma henni til birtingar í
Stjórnartíðindum.
13. Fjárhagsáætlun 2011, fyrri umræða.
Sveitarstjórn Langanesbyggðar samþykkir að álagning fasteignagjalda árið 2011 verði sem hér
segir:
Álagningarákvæði fasteignagjalda í Langanesbyggð 2011
1.
A)
B)
C)
2.
A)
B)
3.
A)
B).
4.
5.
A)
B)

33

Gjaldskrá fasteignagjalda:
Fasteignaskattur (íbúðarhúsnæði og bújarðir) er 0,50% af heildarálagningarstofni.
Fasteignaskattur (opinberar byggingar) er 1,32% af heildarálagningarstofni.
Fasteignaskattur ( atvinnuhúsnæði og annað húsnæði sem ekki fellur undir A-eða B
skatt1agningu verði 1,65 % af heildarálagningarstofni.
Lóðaleiga:
1,% , af fasteignamati lóða fyrir íbúðarhúsnæði.
1,5% af fasteignamati lóða fyrir atvinnuhúsnæði og opinberra bygginga.
Vatnsskattur :
0,25% af heildarálagningarstofni.
Aukavatnsskattur: Kr. 22,25 pr. m3 vatns.
Holræsagjald: 0,20% af heildarálagningarstofni.
Sorphreinsunargjöld:
Sorphreinsunargjald heimila kr. 13.541.- á íbúð.
Sorpeyðingargjald heimila kr. 13.541.- á íbúð.

9.
Flokkur
101
203
204
301
302
600
601
398
398
603
501

Förgunargjöld:
Lýsing
Blandaður úrgangur til urðunar
Lífrænn heimilisúrgangur til jarðgerðar
Lífræn rekstrarúrgangur (fiskislóg)
Óflokkað timbur t.d. málað
Flokkað timbur,hreint ómálað
Málmar og brotamálmar
Góðmálmar (Sérsamkomulag)
Bylgjupappi minna en 1m3
Bylgjupappi- meira en 2 m3 (Sérsamko)
Múrbrot/gler/flísar/postulín
Óflokkaður úrgangur sem inniheldur
endurvinnanlegan úrgang.

0,25 m3
500
0
250
500
200
0

0,5 m3
1000
0
500
1000
400
0

0,75 m3
1500
0
750
1500
600
0

1 m3
2000
0
1000
2000
800
0

0

0

0

0

500
1000

1000
2000

1500
3000

2000
4000

Álagningin fyrir 2011 samþykkt samhljóða.
Sveitarstjóri lagði fram drög að fjárhagsáætlun Langanesbyggðar A og B hluta fyrir árið 2011,
nokkur umræða fór um drögin og samþykkt að vinna áfram í fjárhagsáætluninni og leggja hana fram
til seinni umræðu þriðjudaginn 21. desember nk.
Samþykkt samhljóða.
14. Fundargerð fræðslunefndar dags. 08.12.2010
Lögð fram til samþykktar
15. Opnun tilboða í snjómokstur á Þórshöfn dags. 08.12.2010
Sveitarstjóri fór yfir að tvö tilboð sem bárust í snjómokstur eru eftirfarandi.
Tilboð BJ vinnuvéla:
A: Snjómokstur með snjóskóflu
8.200 kr/klst.
B: Snjómokstur með snjótönn/snjóplóg
8.200 kr/klst.
C: Akstur með snjó (innan þéttbýlis)
8.200 kr/klst.
D: Hreinsun/mokstur gangstétta
8.200 kr/klst.
E: Hálkuvarnir (verktaki skaffar efni)
10.600 kr./klst.
Samtals (samanlagt tímagjald allra tækja A-E):
43.400 kr./klst.
Tilboð Gunnars Kristjánssonar:
A: Snjómokstur með snjóskóflu
B: Snjómokstur með snjótönn/snjóplóg
C: Akstur með snjó (innan þéttbýlis)
D: Hreinsun/mokstur gangstétta
E: Hálkuvarnir (verktaki skaffar efni)
Samtals (samanlagt tímagjald allra tækja A-E):
Samþykkt samhljóða vísa málinu til næst afundar.

8.283 kr/klst.
8.283 kr/klst.
10.575 kr/klst.
7.028 kr/klst.
10.083 kr./klst.
44.252 kr./klst

Fundagerðin upplesin og samþykkt, fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:35.
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