
 
 

 
 
FUNDARBOÐ 
 

299. fundur sveitarstjórnar. 

 

Haldinn 13. janúar 2020 kl. 15:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3. 

 
 
 
Dagskrá: 

 

Fundargerð 

1.  1912002F - Sveitarstjórn - 298 

2.  2001002F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 110 

 
2.1 1911008 - Br.ASK-Draghálsvirkjun 

 
2.2 1909045 - Br. deiliskipulagi-Vatnskógur 

 
2.3 1911051 - Fellsendi-deiliskipulagstillaga 

 
2.7 2001005 - Furugerði frístundarbyggð í landi Stóra-Botns.  

3.  2001003F - Ungmennaráð Hvalfjarðarsveitar - 5 

Mál til afgreiðslu 

4.  2001015 - Fundir sveitarstjórnar í janúar. 

 
Erindi frá oddvita. 

5.  2001014 - Drög að breytingum á reglum um lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts 
tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega. 

 
Erindi frá sveitarstjóra og skrifstofustjóra. 

6.  2001012 - Tillaga um tekjumörk vegna afsláttar af fasteignaskatti elli- og 
örorkulífeyrisþega á árinu 2020. 

 
Erindi frá sveitarstjóra og skrifstofustjóra. 

7.  2001010 - Tilkynning um fyrirhugaða undirskriftasöfnun. 

 
Erindi frá Sigurði Aðalsteinssyni, Jóhönnu G. Harðardóttur og Ómari Erni Kristóferssyni. 

8.  1910005 - Jafnlaunavottun sveitarfélaga. 

 
Tilboð í vinnu við innleiðingu jafnlaunavottunar. 

9.  2001016 - Hitaveita Heiðarskóla. 

 
Minnisblað um gjaldskrá og notkun. 

10. 1912027 - Samstarfssamningur um brunavarnir og eldvarnaeftirlit. 



 
 

 
Erindi frá Akraneskaupstað. 

11. 2001004 - Leiga á beitarhólfi að Fellsöxl. 

 
Erindi frá Hrossaræktarsambandi Vesturlands. 

12. 1910050 - Umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir 
árin 2019-2033 og aðgerðaráætlun fyrir árin 2019-2023, 148. mál. 

 
Erindi frá oddvita Svalbarðshrepps. 

13. 2001006 - Umsagnarbeiðni - Þorrablót í Fannahlíð 

 
Erindi frá Sýslumanninum á Vesturlandi. 

14. 1912016 - Umsókn um landsbrotsvarnir í landi Beitistaða. 

 
Erindi frá Tjörn ehf. 

15. 2001011 - Minnisblað Mannvits um kostnað við endurnýjun á þak- og 
veggjaklæðningu á 2. áfanga Höfða. 

 
Erindi frá Höfða, hjúkrunar-og dvalarheimili. 

Mál til kynningar 

16. 1912025 - Afrit af bréfi LIBRA lögmanna til Veitna ohf. vegna asbest lagnar í landi 
Ytra-Hólms, landnr. 133694, fnr. 210-5186. 

17. 1912011 - Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, nr. 7-1998, með síðari breytingum (viðaukar). 436. mál. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, 
með síðari breytingum(viðaukar). 

18. 1912012 - Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fimm ára samgönguáætlun fyrir 
árin 2020-2024, 434. mál og tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 
2020-2034, 435. mál. 

 
Tillaga til þingsályktunar um fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020-2024 og tillaga til 
þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2020-2034. 

19. 1912013 - Umsögn um drög að frumvarpi til laga um fjarskipti. 

 
Frumvarp til nýrra laga um fjarskipti. 

Aðrar fundargerðir 

20. 1912017 - 105. fundur stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis. 

 
Fundargerð. 

21. 1912018 - 99. fundur Sorpurðunar Vesturlands hf. 

 
Fundargerð. 

22. 1912019 - 7. fundur stjórnar fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, 
Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. 

 
Fundargerð. 

23. 1912024 - 877. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 



 
 

 
Fundargerð. 

 
 

 
 

 
10.01.2020 

Linda Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri. 
 
 


