
 
 

 

Bæjarstjórn - 1297 
 

FUNDARBOÐ 
 

1297. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

27. ágúst 2019 og hefst kl. 17:00 
 

 
Dagskrá: 

Almenn erindi 

1.  1902203 - Skýrsla bæjarstjóra 2019 

 Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá 29. maí 2019. 

2.  1904143 - Deiliskipulag Skógarhverfi 2. áf. rað- og parhús 

 

Kynningarfundur var haldinn 9. maí og aftur 14. júní 2019. Skipulaginu var breytt vegna 
ábendinga sem bárust á fundinum 9. maí 2019. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Skógarhverfis 2. áfanga vegna lóða við Fagralund og Akralund, lögð fram.  
 
Breyting á deiliskipulagi Skógarhverfis 2. áfanga felst m.a. í að breyta einbýlishúsalóðum 
við Fagralund 1, 3, 5, 7 og 2, 4, 6 í tvær þriggja íbúða raðhúsalóðir og þrjár parhúsalóðir 
(12 íbúðir). Fjölbýlishúsalóðir við Akralund 8, 10, 12 og 14 er breytt í tvær fjögurra íbúða 
raðhúsalóðir (ein til tvær hæðir) og eina parhúsalóð (ein til tvær hæðir) í samræmi við 41. 
gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagsbreytingin var auglýst í samræmi við 41. gr. 
skipulagslaga nr.123/2010, frá 4. júlí til og með 17. ágúst 2019. Engar athugasemdir bárust 
á auglýsingatíma.  
 
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. 

3.  1907136 - Lækjarflói 1 og 3 - sameining lóða 

 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að sameining lóðanna verði samþykkt 
í samræmi við 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.123/2010, sbr. ákvæði í deiliskipulagi 
Flóahverfis. 

Fundargerðir til kynningar 

4.  1901005 - Fundargerðir 2019 - bæjarráð 

 

3376. fundargerð bæjarráðs frá 12. júní 2019.  
3377. fundargerð bæjarráðs frá 27. júní 2019.  
3378. fundargerð bæjarráðs frá 3. júlí 2019.  
3379. fundargerð bæjarráðs frá 11. júlí 2019.  
3380. fundargerð bæjarráðs frá 25. júlí 2019.  
3381. fundargerð bæjarráðs frá 16. ágúst 2019.  



5.  1901007 - Fundargerðir 2019 - skóla- og frístundaráð 

 

108. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 18. júní 2019.  
109. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 2. júlí 2019.  
110. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 15. ágúst 2019.  
111. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 20. ágúst 2019. 

6.  1901008 - Fundargerðir 2019 - skipulags- og umhverfisráð 

 

117. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 18. júní 2019.  
118. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 24. júní 2019.  
119. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 1. júlí 2019.  
120. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 8. júlí 2019.  
121. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 22. júlí 2019.  
122. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 12. ágúst 2019.  
123. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 19. ágúst 2019. 

7.  1901006 - Fundargerðir 2019 - velferðar- og mannréttindaráð 

 108. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 24. júlí 2019.  
109. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 21. ágúst 2019. 

8.  1903119 - Fundargerðir 2019 - Sorpurðun Vesturlands hf. 

 Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands frá 3. apríl 2019.  
Fundargerð stjórnar Sorpurðunar Vesturlands frá 19. júní 2019. 

9.  1901010 - Fundargerðir 2019 - Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 

 
97. fundargerð stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 27. maí 2019.  
98. fundargerð stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 24. júní 2019.  
99. fundargerð stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 16. júlí 2019. 

10.  1901022 - Fundargerðir 2019 - Faxaflóahafnir 

 180. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 17. maí 2019.  
181. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 21. júní 2019. 

11.  1901021 - Fundargerðir 2019 - Orkuveita Reykjavíkur 

 275. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 27. maí 2019.  
276. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 24. júní 2019. 

12.  1901018 - Fundargerðir 2019 - Samband íslenskra sveitarfélaga 

 871. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 29. maí 2019.  
872. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 21. júní 2019. 

 
 
 

 
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 

 


