Sveitarstjórn Blönduósbæjar - 33. fundur sveitarstjórnar Blönduósbæjar
haldinn í fundarsal að Hnjúkabyggð 33, 14. febrúar 2017
og hófst kl. 17:00

Fundinn sátu:
Valgarður Hilmarsson, forseti
Guðmundur Haukur Jakobsson, aðalmaður
Anna Margrét Jónsdóttir, 1. varaforseti
Zophonías Ari Lárusson, aðalmaður
Hörður Ríkharðsson, aðalmaður
Oddný María Gunnarsdóttir, 2. varaforseti
Erla Ísafold Sigurðardóttir, 2. varamaður
Arnar Þór Sævarsson, sveitarstjóri
Þórður Pálsson ritari
Fundargerð ritaði: Þórður Pálsson.

Dagskrá:
Forseti sveitarstjórnar óskaði eftir að tekinn yrði upp viðbótar dagskrárliður ”Önnur
mál”. Samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum.
1. Byggðaráð Blönduósbæjar - 80 - 1701001F
Fundargerð 80. fundar byggðaráðs lögð fram til afgreiðslu á 33. fundi
sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Valgarður Hilmarsson, forseti
sveitarstjórnar kynnti fundargerðina. Liður 1.3 þarfnast sérstakrar afgreiðslu,
fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.
1.1 1612017 - Samband íslenskra sveitarfélaga - fundargerð 16. desember
2016
1.2 1612021 - Fjölbrautaskóli NV - fundargerð 15. desember 2016
1.3 1612016 - Ámundakinn ehf. - erindi til hluthafa
Afgreiðsla 80. fundar byggðaráðs staðfest á 33. fundi sveitarstjórnar 14.
febrúar 2017 með 6 atkvæðum.Valgarður Hilmarsson vék af fundi undir
þessum lið.
1.4 1612015 - Gamla kirkjan ehf. - niðurfelling fasteignagjalda 2017
1.5 1612011 - Blanda ehf - ósk um endurnýjun samnings um tjaldstæði í
Brautarhvammi
ZAL vék af fundi við umræður um þennan lið.
1.6 1612018 - Mannvirkjastofnun - úttekt slökkviliða 2016, BAH

1.7 1612014 - Lee Ann Maginnis - Hækkun á leiguverði leiguíbúða í eigu
Blönduósbæjar
1.8 1701001 - Sýslumaðurinn á NV - umsögn vegna leyfis - Gamla kirkjan
ehf - íbúðir
1.9 1506021 - Önnur mál

2. Byggðaráð Blönduósbæjar - 81 - 1702004F
Fundargerð 81. fundar byggðaráðs lögð fram til afgreiðslu á 33. fundi
sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Valgarður Hilmarsson, forseti
sveitarstjórnar kynnti fundargerðina. Liðir 2.7 og 2.8 þarfnast sérstakrar
afgreiðslu, fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.
2.1 1702008 - Reglur Blönduósbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning.
2.2 1612014 - Lee Ann Maginnis - Hækkun á leiguverði leiguíbúða í eigu
Blönduósbæjar
2.3 1702007 - Samningar við félagasamtök árið 2017
2.4 1701010 - SSNV - Fundargerð stjórnar 17. janúar 2017
2.5 1702001 - Hafnarsamband Íslands - fundargerð stjórnar dags. 23. jan
2017
2.6 1702006 - Samband íslenskra sveitarfélaga - fundargerð 27. janúar 2017
2.7 1702009 - Afskriftir vegna fyrrí ára
Afgreiðsla 81. fundar byggðaráðs staðfest á 33. fundi sveitarstjórnar 14.
febrúar 2017 með 7 atkvæðum.
2.8 1702010 - Áskorun til Innanríkisráðherra.
Afgreiðsla 81. fundar byggðaráðs staðfest á 33. fundi sveitarstjórnar 14.
febrúar 2017 með 7 atkvæðum.
3. Skipulags-, umhverfis- og umferðarnefnd Blönduósbæjar - 27 - 1702003F
Fundargerð 27. fundar Skipulags-, umhverfis- og umferðarnefndar Blönduósbæjar
lögð fram til afgreiðslu á 33. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með
sér. Valgarður Hilmarsson, forseti sveitarstjórnar kynnti fundargerðina. Liður 3.2
þarfnast sérstakrar afgreiðslu, fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.
3.1 1612010 - Uppbygging ehf - fyrirspurn um lóð
3.2 1411003 - Deiliskipulag við Norðurlandsveg
Afgreiðsla 27. fundar Skipulags-, umhverfis- og umferðarnefndar
Blönduóabæjar staðfest á 33. fundi sveitarstjórnar 14. febrúar 2017 með 7
atkvæðum.

3.3 1510002 - Æfinga- og keppnissvæði Skotfélagsins Markviss - Breyting
á aðalskipulagi.
Hörður Ríkarðsson vék af fundi undir umræðum um þennan lið.
3.4 1702005 - Deiliskipulag á Hnjúkabyggðarreit

4. Landbúnaðarnefnd Blönduósbæjar - 12 - 1701004F
Fundargerð 12. fundar Landbúnaðarnefndar Blönduósbæjar lögð fram til
afgreiðslu á 33. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér.
Valgarður Hilmarsson, forseti sveitarstjórnar kynnti fundargerðina. Liðir 4.1 og 4.3
þarfnast sérstakrar afgreiðslu, fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.
4.1 1611013 - Sigfús Heiðar Árdal - umsókn um leyfi
Afgreiðsla 12. fundar Landbúnaðarnefndar Blönduósbæjar staðfest á 33.
fundi sveitarstjórnar 14. febrúar 2017 með 7 atkvæðum.
4.2 1701012 - Stóðsmölun og stóðréttir í Skrapatungurétt
4.3 1702003 - Dýrahræ
Samþykkt með 7 atkvæðum að vísa erindinu til byggðaráðs.
4.4 1702004 - Innrekstur úr fram Langadalsfjalli.

5. Reglur Blönduósbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning. - 1702008
Drög að reglum Blönduósbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning samkvæmt
lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016.
Reglur Blönduósbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning staðfestar á 33. fundi
sveitarstjórnar 14. febrúar 2017 með 7 atkvæðum.
6. Lántaka - 1601004
Lánataka Blönduósbæjar hjá Lánasjóði sveitarfélaga í samræmi við
fjárhagsáætlun 2017.
Ákvörðun um að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt er með veði í
tekjum sveitarfélagsins:
Sveitarstjórn Blönduósbæjar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán
hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 70.000.000, með lokagjalddaga
þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á
fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér.
Sveitarstjórn Blönduósbæjar samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól,
uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur
sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011,
nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Er lánið tekið til endurfjármögnunar á afborgunum hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem
felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr.

laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Arnari Þór Sævarssyni, kt: 161171-4339, veitt fullt og ótakmarkað
umboð til þess f.h. Blönduósbæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð
sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út,
og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku
þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.
Staðfest á 33. fundi sveitarstjórnar 14. febrúar 2017 með 7 atkvæðum.
7. Skýrsla sveitarstjóra - 1510028
Arnar Þór Sævarsson sveitarstjóri fór yfir helstu atriði í störfum sínum og þau
verkefni sem eru í vinnslu á bæjarskrifstofu Blönduósbæjar.
8. Önnur mál
Atvinnumál - 1605006
Erindi er varðar atvinnumál, óskað eftir trúnaði. Fært í trúnaðarbók.
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