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1292. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

9. apríl 2019 og hefst kl. 17:00 
 

 
Dagskrá: 

Almenn erindi 

1.  1904057 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 - A hluti 

 

Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 - A hluti  
1.1 Aðalsjóður  
1.2 Eignasjóður  
1.3 Byggðasafnið í Görðum  
1.4 Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf. 

2.  1904058 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 - B-hluti 

 

Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 - B hluti  
2.1 Fasteignafélag Akranes ehf.  
2.2 Gáma  
2.3 Háhiti ehf.  
2.4 Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili  

3.  1904059 - Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 - samstæða 

 Samstæðureikningur Akraneskaupstaðar 2018 ásamt ábyrgðar-og skuldbindingayfirliti 
vegna sama árs. 

4.  1809059 - Aðalskipulag - Grenjar - breyting vegna Bakkatúns 30-32 

 

Breyting á aðalskipulagi Grenja hafnarsv.H3, vegna Bakkatúns 30-32 sem var auglýst skv. 
31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdafrestur var til 27. mars 2019.  
Engin breyting er gerð á almennum texta greinargerðar. Breytingin felst í nánari 
skilgreiningu á þeirri starfsemi sem heimil verður á hafnarsvæði H3.  
Núverandi skipulagsákvæði er eftirfarandi:  
"Uppbygging skv. deiliskipulagi"  
Skipulagsákvæði verður eftir breytingu:  
"Á svæðinu er gert ráð fyrir skipasmíði, skipaviðgerðum, hafsækinni starfsemi, 
iðnaðarframleiðslu og þjónustu við sjávarútveg, fiskiðnað og annan matvælaiðnað".  
 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði 
samþykkt sbr. 32.gr. skipulagslaga nr.123/2010 og send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 



5.  1809055 - Deiliskipulag Grenja hafnarsv. H3 - vegna Bakkatúns 30-32 

 

Á fundi skipulags- og umhverfisráðs, sem haldinn var þann 1. apríl sl., var fjallað um 
breytingu á deiliskipulagi Grenja hafnarsv.H3, vegna Bakkatúns 30-32, sem auglýst skv. 1. 
mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdafrestur var til 27. mars 2019.  
Breytingar felast í því að skilgreindur er nýr byggingareitur fyrir viðbyggingu til suðvesturs 
frá núverandi byggingu við Bakkatún 30-32. Nýtingarhlutfall eykst úr 0.35 í 0.5. Þessu til 
viðbótar er svæði við Bakkatún 30 sem er skilgreint fyrir geymslugáma og brotmálma fært 
til norðausturs að gafli núverandi byggingar. Skilgreiningu svæðisins er breytt í að vera 
einnig svæði fyrir forðageymslu fyrir gas.  
Engin athugasemd barst.  
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði 
samþykkt, send Skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsing um gildistöku hennar birt í B-
deild Stjórnartíðinda. 

6.  1806121 - Laun bæjarfulltrúa - uppfært 

 

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 27. mars síðastliðinn breytingar á reglum um laun 
hjá Akraneskaupstað fyrir setu í ráðum, nefndum og starfshópum.  
 
Breytingin felur ekki í sér aukin fjárútlát miðað við samþykkta fjárhagsáætlun 2019 en um 
er að ræða orðalagsbreytingar í reglunum og breytingar á fjárhæðum í samræmi við 
breytingar á launavísitölu, sbr. 2. mgr. 1. gr. reglnanna.  
 
Reglunum er vísað til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. 

Fundargerðir til kynningar 

7.  1901005 - Fundargerðir 2019 - bæjarráð 

 3370. fundargerð bæjarráðs frá 27. mars 2019.  
3371. fundargerð bæjarráðs frá 4. apríl 2019. 

8.  1901006 - Fundargerðir 2019 - velferðar- og mannréttindaráð 

 102. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 20. mars. 2019.  
103. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 3. apríl 2019. 

9.  1901007 - Fundargerðir 2019 - skóla- og frístundaráð 

 103. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 5. apríl 2019. 

10.  1901008 - Fundargerðir 2019 - skipulags- og umhverfisráð 

 108. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 25. mars 2019.  
109. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 1. apríl 2019. 

11.  1901021 - Fundargerðir 2019 - Orkuveita Reykjavíkur 

 271. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 25.02.2019.  
272. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 14.03.2019. 

 
 

 
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 

 


