
 
 

 
 
FUNDARBOÐ 
 

294. fundur sveitarstjórnar. 

 

Haldinn 8. október 2019 kl. 15:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3. 

 
 
 
Dagskrá: 

 

Fundargerð 

1.  1909005F - Sveitarstjórn - 293 

2.  1909007F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 105 

 
2.1 1909009 - Br.á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.- efnisvinnslusvæði í Álfsnesvík 

 
2.2 1909045 - Br. deiliskipulagi-Vatnaskógur 

3.  1909006F - Mannvirkja- og framkvæmdanefnd - 25 

 
3.3 1910006 - Sala á heitu vatni Heiðarskólasvæði 

4.  1908007F - Menningar- og markaðsnefnd - 8 

 
4.2 1905042 - Markaðs- og kynningarátak í Hvalfjarðarsveit 

 
4.3 1909027 - Beiðni um varðveislu á skautbúningi kvenfélaganna í Hvalfjarðarsveit. 

Mál til afgreiðslu 

5.  1910005 - Jafnlaunavottun sveitarfélaga. 

 
Innleiðing jafnlaunavottunar. 

6.  1910021 - Ósk um tímabundna lausn frá sveitarstjórnarstörfum. 

 
Erindi frá Sunnevu H. Skúladóttur. 

Mál til kynningar 

7.  1910001 - Fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. 2020. 

 
Fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. 

8.  1910004 - Leiðbeinandi álit um tvöfalda skólavist barna. 

 
Álitsgerð frá Sambandi ísl. sveitarfélaga. 

9.  1909054 - Minningargarður. 

 
Erindi frá Tré lífsins, frumkvöðlaverkefni í þróun. 

10. 1909043 - Umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmra uppbyggingar 
háhraða fjarskiptaneta, 122. mál. 



 
 

 
Frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmra uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta. 

11. 1909050 - Umsögn um tillögu til þingsályktunar um rannsóknir á þunglyndi meðal 
eldri borgara, 22. mál. 

 
Tillaga til þingsályktunar um rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara. 

12. 1909051 - Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, 
nr. 50-1988 (endurgreiðsla virðisaukaskatts), 26. mál. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (endurgreiðsla 
virðisaukaskatts) 

13. 1909052 - Umsögn um frumvarp til laga um skráningu einstaklinga (heildarlög), 101. 
mál. 

 
Frumvarp til laga um skráningu einstaklinga (heildarlög). 

14. 1909053 - Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 
91-2008, með síðari breytingum (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), 16. mál. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, 
með síðari breytingum (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla). 

15. 1910020 - Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga, nr. 4-1995, með síðari breytingum, og sveitarstjórnarlögum nr. 138-
2011. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með 
síðari breytingum og sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. 

16. 1910022 - Áskorun frá stjórn Frístundafélags Eyrarskógar til sveitarstjórnar 
Hvalfjarðarsveitar að hækka ekki gjaldskrár meira en orðið hefur á yfirstandandi ári. 

 
Erindi frá stjórn Frístundafélags Eyrarskógar. 

Aðrar fundargerðir 

17. 1909042 - 101. og 102. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis. 

 
Fundargerðir stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis. 

18. 1909048 - 17. aðalfundur fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands 

 
Aðalfundargerð fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands. 

19. 1910017 - 874. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 
Fundargerð. 

 
 

 
 

 
04.10.2019 

Linda Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri. 
 
 


