
 
 

Bæjarstjórn - 1304 
 

FUNDARBOÐ 
 

1304. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

10. desember 2019 og hefst kl. 17:00 
 

 
Dagskrá: 

Almenn erindi 

1.  1906161 - Jafnréttisáætlun Akraneskaupstaðar 

 Fagráð Akraneskaupstaðar og Jafnréttisstofa hafa samþykkt fyrirliggjandi Jafnréttisáætlun 
Akraneskaupstaðar og vísa henni til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn Akraness. 

2.  1912062 - Fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun 2020-2023 

 Fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun Akraneskaupstaðar 2020-2023. 

3.  1906053 - Fjárhagsáætlun 2020 og þriggja ára áætlun vegna tímabilsins 2021-2023 

 

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 5. desember síðastliðinn að vísa fjárhagsáætlun 
Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 og þriggja ára áætlun vegna áranna 2021 til og með 
2023 ásamt tillögum sem meðfylgjandi eru áætluninni til síðari umræðu í bæjarstjórn 
Akraness. 

4.  1904033 - Aðalskipulag Tjaldsvæði - við Kalmansvík 

 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Akraness 2005-2017 vegna tjaldsvæðis í Kalmansvík. 
Afmarkað er svæði til sérstakra nota O-16 sunnan Kalmansvíkur og norðan íbúðarbyggðar 
við Esjubraut. Tjaldsvæðið er afmarkað sem afþreyingar- og ferðamannasvæði. Mörkum 
hverfisverndarsvæðis Hv-1 er breytt og þau löguð að staðháttum. Haldinn var opið 
hús/kynningarfundur 18. nóvember 2019.  
 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn, að tillagan verði auglýst í samræmi 
við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Áður en tillagan verður auglýst skal hún send 
Skipulagsstofnun til yfirferðar sbr. 3. mgr. 30. gr. sömu laga. 

5.  1904037 - Deiliskipulag Tjaldsvæði við Kalmansvík 

 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga deiliskipulagi verði auglýst í 
samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagsbreytingin skal og auglýst 
samhliða breytingu á aðalskipulag Akraness. 

Fundargerðir til kynningar 

6.  1901005 - Fundargerðir 2019 - bæjarráð 

 
3393. fundargerð bæjarráðs frá 28. nóvember 2019.  
3394. fundargerð bæjarráðs frá 2. desember 2019.  
3395. fundargerð bæjarráðs frá 5. desember 2019. 



7.  1901007 - Fundargerðir 2019 - skóla- og frístundaráð 

 118. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. desember 2019. 

8.  1901008 - Fundargerðir 2019 - skipulags- og umhverfisráð 

 135. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 25. nóvember 2019.  
136. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 2. desember 2019. 

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

 104. fundargerð stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 18. nóvember 2019. 

10.  1901018 - Fundargerðir 2019 - Samband íslenskra sveitarfélaga 

 876. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 29. nóvember 2019. 

11.  1901021 - Fundargerðir 2019 - Orkuveita Reykjavíkur 

 281. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 28. október 2019. 

 
 

Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 
 


