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Fundur í sveitarstjórn 

 

92. fundur sveitarstjórnar Langanesbyggðar haldinn í félagsheimilinu á Bakkafirði 

fimmtudaginn 15. nóvember 2018. Fundur var settur kl. 17:20. 

 

Mætt voru: Þorsteinn Ægir Egilsson oddviti, Mirjam Blekkenhorst, Oddný Kristjánsdóttir, 

Árni Bragi Njálsson, Sigríður Friðný Halldórsdóttir, Almar Marinósson, Sólveig 

Sveinbjörnsdóttir, Elías Pétursson sveitarstjóri og Jónas Egilsson skrifstofustjóri sem ritaði 

fundargerð. 

Oddviti setti fundinn spurði hvort gerð væri athugasemd við fundarboð. Svo var ekki. 

Oddviti lagði til að nýjum dagskrárlið Samningur við Björgunarsveitina Hafliða, yrði bætt við 

dagskrána, númer  13. Númer annarra liða breytast skv. því. 

Samþykkt samhljóða. 

Að því loknu var gengið til dagskrár. 

 

Dagskrá 
 

1) Fundargerð 406. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 5. október 2018  

2) Fundargerð 407. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 24. okóber 2018 

3) Fundargerð 8. fundar fulltrúaráðs Héraðsnefndar Þingeyinga bs. dags. 31. október 2018 

4) Fundargerð 312. fundar stjórnar Eyþings, 23. október 2018 

5) Fundargerð 313. fundar stjórnar Eyþings, 1. nóvember 2018 

6) Fundargerð 4. fundar stýrihóps um heilsueflandi sveitarfélag, dags. 6. nóvember 2018 

7) Eyþing. Brýnustu áhersluverkefni 2018 – 2022 

8) Beiðni um styrk frá Stígamótum dags. 31. október 2018 

9) Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, dags. 1. nóvember 2018 

10) Svar vegna kröfu Halldórs fiskvinnslu ehf. um bætur vegna fiskihjalla, dags. 9. nóvember 

2018 

11) Beiðni um tækifærisleyfi vegna þorrablóts í Veri 26. janúar 2018, dags. 29. október 2018 

12) Útboð á snjómokstri 

13) Samningur við Björgunarsveitina Hafliða 

14) Tillaga að útsvarsálagningu 2019 

15) Gjaldskrár Langanesbyggðar 2019 

1. Samþykktir um gatnagerðargjöld, stofngjald fráveitu, byggingaleyfisgjald, gjöld vegna 

skipulagvinnu, afgreiðslu, þjónustugjöld og gjaldskrá vatnsveitu 2019 
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2. Álagningarákvæði fasteignagjalda 2019 

3. Gjaldskrá slökkviliðs Langanesbyggðar 

4. Gjaldskrá grunn- og leikskóla Langanesbyggðar 

5. Gjaldskrá og reglur fyrir geymslusvæði í Langanesbyggð 

6. Reglur og gjaldskrá vegna sorphirðu á gámavöllum 

7. Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Langanesbyggð 

8. Gjaldskrá fyrir almenna útleigu á Þórsveri 

9. Gjaldskrá fyrir almenna útleigu á félagsheimili á Bakkafirði 

10. Gjaldskrá fyrir tjaldsvæði á Þórshöfn og á Bakkafirði 

11. Gjaldskrá fyrir sundlaug og íþróttahús 

12. Gjaldskrá fyrir Langaneshafnir 

13. Gjaldskrá fyrir stöðuleyfi 

14. Gjaldskrá fyrir heimaþjónustu 

16) Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun 2020-2022 – fyrri umræða 

17) Frá U-lista: Veiðigjald, lagafrumvarp, þingskjal 144, 144. mál, 149. löggjafaþings 

18) Skýrsla sveitarstjóra 

 

Fundargerð 

1. Fundargerð 406. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 5. október 2018  

Fundargerðin lögð fram. 

2. Fundargerð 407. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands, 24. okóber 2018 

Fundargerðin lögð fram. 

3. Fundargerð 8. fundar fulltrúaráðs Héraðsnefndar Þingeyinga bs. dags. 31. október 

2018 

Fundargerðin lögð fram. 

4. Fundargerð 312. fundar stjórnar Eyþings, dags. 23. október 2018 

Fundargerðin lögð fram. 

5. Fundargerð 313. fundar stjórnar Eyþings, dags. 1. nóvember 2018 

Fundargerðin lögð fram. 
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6. Fundargerð 4. fundar stýrihóps um heilsueflandi sveitarfélag, dags. 6. nóvember 

2018 

Fundargerðin lögð fram. 

7. Eyþing. Brýnustu áhersluverkefni 2018 – 2022 

Samantekt frá aðalfundi Eyþings í Mývatnssveit haldinn 21. september 2018 lögð fram. 

8. Beiðni um styrk frá Stígamótum dags. 31. október 2018 

Beiðni um fjárstuðning vegna 2019 lögð fram. 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við erindinu. 

Samþykkt samhljóða. 

9. Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, dags. 1. nóvember 2018 

Lagt fram erindi Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins dags. 1. nóvember 2018 vegna 

umsagnar um nýja reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

Oddviti lagði fram svohljóðandi bókun: Um leið og sveitarstjórn Langanesbyggðar fagnar 

þeim breytingum á reglugerðinni sem leiða til aukinna jöfnunaráhrifa sjóðsins þá  gerir 

sveitarstjórn alvarlegar athugasemdir við sum markmið endurskoðaðrar reglugerðar svo 

sem að með henni skuli sérstaklega horft til þess að styrkja millistór sveitarfélög með tilliti 

til mannfjölda en ekki landfræðilegrar stærðar og þar með fjarlægða. Sveitarstjórn 

Langanesbyggðar telur að töluverð mótsögn sé í því að ætla reglugerð að „auka jöfnuð á 

milli sveitarfélaga“ en um leið að ætla reglugerðinni að „styrkja millistór 

sveitarfélög“ sérstaklega og „draga úr neikvæðum áhrifum sameininga sveitarfélaga.“ 

Samkvæmt útreikningi Jöfnunarsjóðs á áhrifum breytingar á framlög til Langanesbyggðar 

þá lækka framlög vegna fjarlægðar innan sveitarfélagsins. Heildaráhrif af breytingunni eru 

lækkun á framlögum sjóðsins skv. áætlun 2019. Það telur sveitarstjórn óásættanlegt enda 

hefur ekkert breyst í staðháttum né landfræðilegri legu sveitarfélagsins. Sveitarstjórn telur 

að umrædd lækkun sé í birtingarmynd þeirrar mótsagnar sem getið er hér að ofan. 

Sveitarstjórn Langanesbyggðar telur að áfram skuli nýta Jöfnunarsjóð til jöfnunar á milli 

sveitarfélaga og er ósammála þeirri nálgun höfunda reglugerðarinnar að Jöfnunarsjóður 

verði nýttur í þeim tilgangi að þvinga sveitarfélög til sameiningar. Sameining sveitarfélaga 

getur verið góð og gild en það má ekki verða hlutverk Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að þvinga 

hana fram.  

Til máls tók: Sigríður Friðný Halldórsdóttir, Elías Pétursson veitti andsvar. Mirjam 

Blekkenhorst, Þorsteinn Ægir Egilsson. Sigríður Friðný Halldórsdóttir, Almar Marinósson. 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn samþykkir ofangreinda bókun. 

Samþykkt samhljóða. 
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10. Svar vegna kröfu Halldórs fiskvinnslu ehf. um bætur vegna fiskhjalla, dags. 9. 

nóvember 2018 

Fram er lagt svarbréf unnið af lögfræðingi sveitarfélagsins vegna kröfu Halldórs 

fiskvinnslu ehf. dags. 22. október 2018, þar sem farið er fram á bætur vegna meints tjóns 

við að geta ekki nýtt fiskhjalla á Bakkafirði. Skv. svarbréfinu er kröfum Halldórs 

fiskvinnslu ehf. alfarið hafnað. 

Árni Bragi Njálsson óskaði eftir fundarhléi kl. 17:31. Samþykkt. 

Oddviti setti fund að nýju kl. 17:33. 

11. Beiðni um tækifærisleyfi vegna þorrablóts í Veri 26. janúar 2018, dags. 29. október 

2019 

Fram er lagt bréf frá Sýslumanninum á Norðurlandi eystra með umsókn um tækifærisleyfi 

í Veri fyrir borðhaldi og skemmtiatriðum vegna þorrablóts 26. janúar 2019. 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn samþykkir framlagða umsókn fyrir sitt leyti. 

Samþykkt samhljóða. 

12. Útboð á snjómokstri 

Fram eru lögð drög að útboðs- og verklýsingu á snjómokstri og hálkuvörnum í 

Langanesbyggð 2018-2020. 

Oddviti kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi tillögu: Framtíðarlistinn leggur hér með 

til að efnt verði til opinna útboða á snjómokstri innan þéttbýliskjarnanna Þórshafnar og 

Bakkafjarðar. 

Til máls tóku: Almar Marinósson. Elías Pétursson veitti andsvar. Almar Marinósson. Elías 

Pétursson veitti andsvar. Mirjam Blekkenhorst. Almar Marinósson. Elías Pétursson veitti 

andsvar. Sigríður Friðný Halldórsdóttir. Elías Pétursson veitti andsvar. Mirjam 

Blekkenhorst. 

Almar Marinósson óskaði eftir fundarhlé kl. 17:53. Samþykkt. 

Oddviti setti fund að nýju kl. 18:05. 

Til máls tók Sigríður Friðný Halldórsdóttir. 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að útbúa útboðsgögn 

vegna á snjómoksturs í þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins og leggja fyrir næsta fund 

sveitarstjórnar.  

Samþykkt samhljóða.  
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13. Samningur við Björgunarsveitina Hafliða 

Lagt fram bréf frá stjórn björgunarsveitarinnar, dags. 14. nóvember 2018, þar sem óskað er 

eftir styrk til þriggja ára, tímabilið 2018 til 2020. 

Til máls tók: Sigríður Friðný Halldórsdóttir, Almar Marinósson, Elías Pétursson veitti 

andsvar. 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn samþykkir árlegan stuðning við Björgunarsveitina 

Hafliða kr. 700.000 til þriggja ára. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi þar að lútandi. 

Samþykkt samhljóða. 

14. Tillaga að útsvarsálagningu 2019 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn samþykkir að útsvarshlutfall skuli vera óbreytt eða 

14,52%. 

Samþykkt samhljóða. 

15. Gjaldskrár Langanesbyggðar 2019 

Eftirtaldar gjaldskrár fyrir árið 2019 eru lagðar fram ásamt greinargerð um breytingar. 

Gjaldskrám hefur verið breytt til samræmis við ákvörðun 90. fundar sveitarstjórnar um 3% 

hækkun milli ára, nema annað sé tekið fram.  

1.Samþykktir um gatnagerðargjöld, stofngjald fráveitu, byggingaleyfisgjald, gjöld vegna 

skipulagvinnu, afgreiðslu, þjónustugjöld og gjaldskrá vatnsveitu. 

Til máls tók: Almar Marinósson. Elías Pétursson veitti andsvar. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

2.Álagningarákvæði fasteignagjalda. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

3.Gjaldskrá slökkviliðs Langanesbyggðar. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

4.Gjaldskrá grunn- og leikskóla Langanesbyggðar. 

Oddviti lagði fram svohljóðandi breytingartillögu við gjaldskrá mötuneytis grunnskólans: 

• Svohljóðandi ákvæði bætast við 1. ml. 2. liðar: Systkinaafsláttur er 20% við hvert 

barn, þannig að fyrir annað barn greiðist 80% af verði og 60% fyrir það þriðja, svo 

koll af kolli. 

Til máls tók Almar Marinósson. 



 

LANGANESBYGGÐ 

 
   

472  

 
 

Breytingartillaga samþykkt samhljóða. 

Gjaldskráin samþykkt með áorðnum breytingum samþykkt samhljóða. 

5.Gjaldskrá og reglur fyrir geymslusvæði í Langanesbyggð. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

6.Reglur og gjaldskrá vegna sorphirðu á gámavöllum. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

7.Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Langanesbyggð. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

8.Gjaldskrá fyrir almenna útleigu á Þórsveri. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

9.Gjaldskrá fyrir almenna útleigu á félagsheimili á Bakkafirði. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

10. Gjaldskrá fyrir tjaldsvæði á Þórshöfn og á Bakkafirði. 

Oddviti lagði fram svohljóðandi breytingartillögu við gjaldskrá tjaldsvæða: 

• 1. liður hljóði svo: Verð fyrir fullorðna: kr. 1.500. 

• 4. liður hljóði svo: Gistináttaskattur leggst ofan á gistigjöld og innheimtist líka af 

handhöfum útilegukorts.  

Breytingartillögur samþykktar samhljóða. 

Gjaldskráin með áorðnum breytingum samþykkt samhljóða. 

11. Gjaldskrá fyrir sundlaug og íþróttahús. 

Oddviti lagði fram svohljóðandi breytingartillögu við gjaldskrá íþróttahúss: 

• Breyting á verði í stakan tíma í þreksal (einstaklingsverð):  kr. 1.800. 

• Við III. lið komi svohljóðandi viðbót: Afsláttur vegna viðbótarárskorts, kr. 15.000. 

Gildistími viðbótarkorta verði sami og aðalkorts. 

Breytingartillögur samþykktar samhljóða. 

Gjaldskráin með áorðnum breytum samþykkt samhljóða. 

12. Gjaldskrá fyrir Langaneshafnir. 

Gjaldskráin borin upp og samþykkt samhljóða. 

13. Gjaldskrá fyrir stöðuleyfi. 
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Oddviti lagði fram svohljóðandi breytingartillögu á gjaldskrá um stöðuleyfi: 

• 2. gr. hljóði svo: Gjald vegna stöðuleyfis, skv. 1. gr. skal vera kr. 30.900. Gjaldið 

skal greitt við staðfestingu á afgreiðslu umsóknar. 

• Nýr málsliður 2. gr. hljóði svo: Stöðuleyfi í íbúðabyggð er að hámarki veitt til sex 

mánaða. Heimilt er að sækja um framlengingu leyfis við sérstakar aðstæður svo 

sem vegna byggingarframkvæmda. Gjald vegna framlengingar stöðuleyfis er hálft 

stöðuleyfisgjald. 

Breytingartillögur samþykktar samhljóða. 

Gjaldskráin með áorðnum breytingum samþykkt samhljóða. 

14. Gjaldskrá fyrir heimaþjónustu. 

Gjaldskráin lögð fram til kynningar. 

Bókun um afgreiðslu: Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að birta ofangreindar samþykktar 

gjaldskrár. 

Samþykkt samhljóða. 

16. Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun 2020-2022 – fyrri umræða 

Til máls tók sveitarstjóri og lagði fram tillögu fjárhagsáætlun fyrir ári 2019 og þriggja ára 

áætlun 2020-2022.  

Fyrirliggjandi áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri afkomu samstæðu á næsta ári um 158 m.kr. 

fyrir fjármagnsliði og um 117 m.kr. að teknu tilliti til fjármagnsliða. Vegna breyttra 

úthlutunarreglna og bættrar afkomu sveitarfélagsins lækkar framlag Jöfnunarsjóðs um 30 

m.kr. á næsta ári frá 2018, skv. áætlun sjóðsins. Miðað við þá stefnu sem mörkuð er til í 

þriggja ára þá er áætlað að skuldir við lánastofnanir lækki um 87 m.kr. á tímabilinu, þrátt 

fyrir að haldið sé áfram við uppbyggingu í sveitarfélaginu, að gefnum svipuðum tekjum og 

rekstri. Fjárfestingarrammi áætlunar gerir ráð fyrir 200 m.kr. í nýframkvæmdir og eignfært 

viðhald. Í máli sveitarstjóra kom fram að umtalsverð óvissa ríkti bæði hvað varðaði 

launaþróun og almenna þróun efnahagsmála á næsta ári.  

Til máls tók: Almar Marinósson. 

Bókun um afgreiðslu: Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætluninni er vísað til 2. 

umræðu. 

Samþykkt samhljóða. 

17. Frá U-lista: Veiðigjald, lagafrumvarp, þingskjal 144, 144. mál, 149. löggjafaþings 

Til máls tók Almar Marinósson og lagði fram svohljóðandi álytkun: Sveitarstjórn 

Langanesbyggðar mótmælir lagafrumvarpi, þingskjal 144, 144. mál, 149. löggjafaþings, 

um veiðigjöld. Sjávarútvegur er undirstöðuatvinnuvegur Langanesbyggðar og er mikilvægt 
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að fyrirtæki á svæðinu standi vel og geti haldið áfram að byggja upp sína starfsemi. Hefur 

sveitarstjórn áhyggjur af því að frumvarpið ógni uppbyggingaráformum fyrirtækja í sjávarútvegi.   

Til máls tók: Mirjam Blekkenhorst. Almar Marinósson veitti andsvar. Elías Pétursson 

Oddný Kristjánsdóttir óskaði eftir fundarhléi kl. 18:36. Samþykkt. 

Oddviti setti fund að nýju kl. 18:37. 

Tillaga U-lista samþykkt samhljóða. 

18. Skýrsla sveitarstjóra 

Sveitarstjóri fór yfir það helsta sem í gangi hefur verið utan þess sem fjallað hefur verið um hér að 

ofan.  

Leikskóli nýbygging: Lokið er við að reisa leikskólann og er unnið að klæðningu og tengdum 

verkþáttum. 

Íbúafundur um skipulagsmál: Miðvikudaginn 7. nóvember var haldinn almennur kynningarfundur 

um tillögur að deiliskipulagi hesthúsahverfis við Þórshöfn, byggð miðsvæðis við Bakkaveg og 

Vesturveg og tillögu að breytingu á aðalskipulagi Langanesbyggðar 2007-2027. 

Samþykktir Langanesbyggðar: Nýjar samþykktir Langanesbyggðar hafa verið sendar til yfirferðar 

í ráðuneyti, engin viðbrögð hafa komið þaðan. 

Langanesvegur 2: Utanhúss frágangur hefur verið settur í verðkönnunarferli og verða tilboð opnuð 

þann 21. nóvember. 

 

Oddviti kvaddi sér hljóðs og tilkynnti kjörnum fulltrúum að til stæði að færa næsta fund 

sveitarstjórnar aftur um eina viku eða til 13. desember. Innti oddviti fundarmenn eftir því hvort 

einhver andmæli væru, svo var ekki. Til fundarins verður boðað með hefðbundnum hætti. 

 

Fundargerðin upp lesin og samþykkt samhljóða. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:49. 


