
Sveitarstjórn Borgarbyggðar - 236

FUNDARBOÐ

236. fundur Sveitarstjórnar Borgarbyggðar 
verður haldinn í fundarsal að Digranesgötu 2, fimmtudaginn 9. mars 2023 

og hefst kl. 16:00

Dagskrá:

Almenn mál
1.  2111023 - Verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfis

Afgreiðsla umhverfis-og landbúnaðarnefndar af 44. fundi nefndarinnar 1.mars 2023: 
"Umhverfis-og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að staðfesta innleiðingu á 
fjögurra tunnu kerfi við heimili í Borgarbyggð. Eitt 240l. ílát bætist við öll sérbýli og 
flokkun við húsvegg verður í eftirfarandi úrgangsflokka; plastefni, pappírsefni, 
lífúrgangur og blandaður úrgangur. Tekin verður upp samræmd merking íláta samhliða 
innleiðingu nýrra íláta. Hægt verður að óska eftir minna íláti fyrir blandaðan úrgang, en 
aðrar undanþágur verða ekki veittar á þessu stigi. Fyrirkomulagið verður skoðað nánar 
þegar nokkurra mánaða reynsla verður komin á verkefnið. Stefnt verði að því að setja 
upp grenndarstöðvar fyrir málma, textíl og gler á nokkrum stöðum á árinu. Velja þarf 
staðsetningar í samráði við lóðarhafa og óska eftir þeim leyfum sem til þarf. Þá leggur 
nefndin áherslu á fræðslu til íbúa til að kynna nýtt fyrirkomulag úrgangsmála. 
Kynningarefni verði miðlað til íbúa á heimasíðu en hafa þarf íbúasamsetningu í huga við 
gerð kynningarefnis. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar."

 
2.  2210019 - Samningur við Brákarhlíð um matarbakka

Afgreiðsla byggðarráðs frá fundi ráðsins nr. 626 : "Byggðarráð samþykkir framlagðan 
samning um sölu á matarbökkum og vísar til sveitarstjórnar til fullnaðarafgreiðslu".

 
3.  2206068 - Stóra-Fjallsvegur niðurfelling af vegaskrá

Afturköllun á niðurfellingu Stóra-Fjallsvegar af vegaskrá, afgreiðsla byggðarráðs 
Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 626: "Byggðarráð Borgarbyggðar gerir ekki 
athugasemd við afgreiðslu Vegagerðarinnar um afturköllun á niðurfellingu Stóra-
Fjallsvegar af vegaskrá".

 
4.  1308038 - Samningur um gagnkvæma aðstoð.

Afgreiðsla byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 626: Byggðarráð samykkir 
framlagðan samning við Húnaþing vestra dags. 1. febrúar 2023 um gagnkvæma aðstoð 
milli slökkviliða sveitarfélaganna og vísar samningnum til staðfestingar í sveitarstjórn 
Borgarbyggðar.

 
5.  1904094 - Samningur um félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og 

málefnun fatlaðra
Afgreiðsla byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 626:"Byggðarráð samþykkir 



að framlengja samning dags. 1. janúar 2023, um framlengingu á samningi um 
félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og fötlunarmálum dags. 4. júní 2019 við 
sveitarfélagið Dalabyggð til 1. maí 2023 og vísar þeirri ákvörðum til sveitarstjórnar".

 
6.  2203170 - Skógur í Varmalandi - Erindi frá Hollvinafélagi Varmalands

Afgreiðsla Umhverfis- og landbúnaðarnefndar af 37. fundi nefndarinnar: "Umhverfis-og 
landbúnaðarnefnd samþykkir samninginn þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. 
Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar."

 
7.  2303030 - Erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis - Samþykkt um stjórn

Framlagt erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, 
Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps.

 
8.  2303031 - Erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis - Breytingar og endurskoðun 

fjallskilasamþykktar
Framlagt erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, 
Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps þar sem óskað er eftir heimild til að hefja vinnu 
við breytingar á fjallskilasamþykkt.

 
9.  1812010 - Tilnefning í stjórn Landbúnaðarsafns íslands

Afgreiðsla 624. fundar byggðarráðs: "Byggðarráð tilnefnir Erlu Rún Rúnarsdóttur sem 
fulltrúa Borgarbyggðar í stjórn Landbúnaðarsafns Íslands. Logi Sigurðsson er tilnefndur 
varamaður".

 
10.  2202057 - Söfnun dýraleifa samningur 2022-2023

Afgreiðsla frá 626. fundi byggðarráðs: "Byggðarráð samþykkir framlagðan tímabundinn 
samning við HSS Verktak ehf. um söfnun dýraleifa á lögbýlum og felur sveitarstjóra að 
undirrita með fyrirvara um samþykki sveitarstjórnar".

 
11.  2302034 - Vinnuhópur um samstarf slökkviliða á Vesturlandi

Afgreiðsla frá 624. fundi byggðarráðs: "Erindisbréf framlagt. Byggðarráð tilnefnir Lilju 
Björgu Ágústsdóttir sem fulltrúa Borgarbyggðar, Skorradalshrepps og Eyja- og 
Miklaholtshrepps í vinnuhópnum með fyrirvara um staðfestingu sveitarstjórna".

 
12.  2001144 - Húsnæðisáætlun Borgarbyggðar - uppfærsla

Afgreiðsla 625. fundar byggðarráðs: "Drög að húsnæðisáætlun 2023 lögð fram. 
Sveitarstjóra falið að fullvinna og vísar til sveitarstjórnar til fullnaðarafgreiðslu".

 
13.  2302136 - Beiðni frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu um aðild að Gleipni

Afgreiðsla 625. fundar byggðarráðs: Framlögð tillaga að viðaukasamningi og nýjum 
samþykktum Gleipni í framhaldi af áhuga Umhverfis,- orku- og loftslagsráðuneytisins á 
að gerast aðili að Gleipni. 

"Byggðarráð samþykkir framlagðar tillögur að viðaukasamningi og nýjar samþykktir 
fyrir Gleipni. 
Byggðarráð tilnefnir Evu Margréti Jónudóttur sem fulltrúa í stjórn Gleipnis og felur 



sveitarstjóra að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á komandi aðalfundi félagsins".
 
14.  2302211 - Ánastaðir-Mikligarður_Umsókn um aðalskipulagsbreytingu

Afgreiðsla 51. fundar skipulags-og byggingarnefndar: 
Skipulags- og byggingarnefnd vísar til þess að þegar er í ferli breyting á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins þar sem tekið verður á heimildum á landbúnaðarlandi eftir stærð þeirra 
ásamt fleiri atriðum.

 
15.  2301199 - Umsókn um aðalskipulagsbreytingu - Skógarbót L234245

Afgreiðsla 51. fundar skipulags- og byggingarnefndar:" Skipulags- og byggingarnefnd 
leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða breytingu á landnotkun annars vegar 
F149 20 ha og hins vegar F148 6 ha svæðis í landi Norðtungu skv. 5. gr. jarðalaga nr. 
81/2004. Nefndin leggur einnig til að sveitarstjórn samþykki til auglýsingar framlagða 
tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar. Ekki er talið að það land sem 
mun breyta um landnotkun sé stærra en þörf krefur né hafi áhrif á aðlæg 
landbúnaðarsvæði."

 
16.  2301013 - Hraunsmulaland kaldarmelar - umsókn um breytingu á landheiti - L 

207278,
Afgreiðsla 51. fundar skipulags- og byggingarnefndar:"Skipulags- og byggingarnefnd 
leggur til við sveitarstjórn að heimila nafnabreytingu á landinu Hraunsmúlaland 
Kaldármelar L207278. Mun landið heita Kaldármelar."

 
17.  2302047 - Hótel Varmaland - Breyting á deiliskipulagi

Afgreiðsla 51. fundar skipulags- og byggingarnefndar:"Skipulags- og byggingarnefnd 
leggur til við sveitarstjórn að heimila áætlaða skipulagsvinnu. Breyting verði unnin á 
Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 samhliða. Skipulags- og byggingarnefnd 
leggur áherslu á að haft verði samráð við skipulagsfulltrúa við skipulagsvinnu."

 
18.  2302046 - Hótel Varmaland - Aðalskipulagsbreyting

Afgreiðsla 51. fundar skipulags- og byggingarnefndar:" Skipulags- og byggingarnefnd 
leggur áherslu á að haft verði samráð við skipulagsfulltrúa við skipulagsvinnu."

 
19.  2101082 - Skólastefna Borgarbyggðar 2021 ->

Afgreiðsla 218. fundar fræðslunefndar: "Lagt fyrir fræðslunefnd loka drög að 
skólastefnu Borgarbyggðar. Gerðar voru viðbætur við stefnuna að ósk fræðslunefndar. 
Stefnan fer síðan til sveitastjórnar til loka afgreiðslu. Skólastofnanir vinna áfram að 
aðgerðarætlun út frá stefnunni í samráði við Ingvar Sigurgeirsson sérfræðing í 
skólamálum sem hefur unnið með Borgarbyggð að gerð skólastefnunnar. 
Viðbætur við skólastefnur Borgarbyggðar kynntar. Fræðslunefnd samþykkir viðbæturnar 
og vísar málinu til samþykktar í sveitarstjórn".

 
Fundargerðir til kynningar
27.  2208116 - Stjórn fjallskilaumdæmis ABHS

Fundargerð framlögð.



 
Fundargerðir til staðfestingar
20.  2302010F - Byggðarráð Borgarbyggðar - 624

Fundargerð framlögð 
20.1  2211085 - Flutningur fjölskyldusviðs á Digranesgötu
20.2  2302054 - Tímasetningar strætóferða í Borgarnes
20.3  2302022 - Ágangur búfjár - minnisblað
20.4  2302064 - Verkfall félagsmanna Eflingar
20.5  2112004 - Hitaveita Varmalands
20.6  1812010 - Tilnefning í stjórn Landbúnaðarsafns íslands
20.7  2202057 - Söfnun dýraleifa samningur 2022-2023
20.8  2302034 - Vinnuhópur um samstarf slökkviliða á Vesturlandi
20.9  2208071 - Ljósleiðari Borgarbyggðar, kynning á stöðu mála
20.10  2302058 - Bréf til allra sveitarstjórna vegna aðalfundar Lánasjóðs sveitarfélaga
20.11  2302032 - Ársreikningur Hafnasambands Íslands 2022
20.12  2210119 - Fundargerðir Faxaflóahafna 2022
20.13  2301193 - Samband ísl.sveitarfélaga - fundagerðir 2023.
20.14  2203069 - Fundagerðir Orkuveitu Reykjavíkur 2022
20.15  2302003F - Byggingarnefnd viðbyggingar við Gbf. á Kleppjárnsreykjum - 8
20.16  2206024F - Byggingarnefnd íþróttamannvirkja í Borgarnesi - 5

 
21.  2302018F - Byggðarráð Borgarbyggðar - 625

21.1  2212036 - Matarstefna fyrir leik- og grunnskóla Borgarbyggðar

21.2  2302092 - Brottfall unglinga úr íþróttum - samstarfsverkefni Kkd Skallagríms og 
UMSB

21.3  2001144 - Húsnæðisáætlun Borgarbyggðar - uppfærsla

21.4  2302136 - Beiðni frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu um aðild að 
Gleipni

21.5  2302171 - Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi
21.6  2211253 - Ágangur sauðfjár í heimalöndum - ábyrgð og leiðir
21.7  2302108 - Fundargerðir Faxaflóahafna 2023.
21.8  2105172 - Fagráð slökkviliðsins - fundargerðir

 
22.  2302022F - Byggðarráð Borgarbyggðar - 626

22.1  2302233 - Fyrning orlofs
22.2  2210019 - Samningur við Brákarhlíð um matarbakka
22.3  2105052 - Smoties - Rannsóknarverkefni - Þéttbýlisgreining
22.4  2206068 - Stóra-Fjallsvegur niðurfelling af vegaskrá
22.5  2302135 - Bókun stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga
22.6  2301240 - Framtíðaráform Orkuveitu Reykjavíkur í orkuöflun
22.7  1308038 - Samningur um gagnkvæma aðstoð.



22.8  1904094 - Samningur um félagsþjónustu, þjónustu í barnaverndarmálum og 
málefnun fatlaðra

22.9  2206170 - Grímshús - Óskir um afnot

22.10  2302234 - Reglur um styrki vegna náms- og kynnisferða starfsmanna 
Borgarbyggðar

 
23.  2212008F - Umhverfis- og landbúnaðarnefnd - 42

23.1  2111023 - Verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfis
23.2  2211245 - Samtal við hestamannafélagið Borgfirðing
23.3  2209240 - Snjómokstur í dreifbýli - verðfyrirspurn
23.4  2301065 - Refa og minkaeyðing 2023
23.5  2301064 - Skólphreinsistöð í Brákarey- drög að starfsleyfi
23.6  2301060 - Deild Umhverfis-og framkvæmdamála, mánaðarskýrslur 2023
23.7  2301070 - Breyttur fundatími Umhverfis-og landbúnaðarnefndar
23.8  2203242 - Vatnsveitur í Borgarbyggð

 
24.  2302004F - Umhverfis- og landbúnaðarnefnd - 43

24.1  2111023 - Verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfis
24.2  2211253 - Ágangur sauðfjár í heimalöndum - ábyrgð og leiðir
24.3  2203242 - Vatnsveitur í Borgarbyggð

 
25.  2302025F - Fræðslunefnd Borgarbyggðar - 218

25.1  2302069 - Velferð barna og ungmenna
25.2  2302070 - Tómstundaakstur
25.3  2302065 - Ungmennahús
25.4  2209209 - Forvarnarteymi Borgarbyggðar
25.5  2109144 - Farsæld barna
25.6  2101082 - Skólastefna Borgarbyggðar 2021 ->
25.7  2302223 - Laugagerðisskóli lokar haust 2023

25.8  2302092 - Brottfall unglinga úr íþróttum - samstarfsverkefni Kkd Skallagríms og 
UMSB

 
26.  2302014F - Skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar - 51

26.1  2301013 - Hraunsmulaland kaldarmelar - umsókn um breytingu á landheiti - L 
207278,

26.2  2212032 - Umsókn um byggingarleyfi - Borgarbraut 12 - Lnr. 135462
26.3  2302211 - Ánastaðir-Mikligarður_Umsókn um aðalskipulagsbreytingu
26.4  2301199 - Umsókn um aðalskipulagsbreytingu - Skógarbót L234245
26.5  2103165 - Urriðaárland L191286 - Brókarvatn - Óveruleg breyting DSK
26.6  2211179 - Kleppjárnsreykir skólasvæði - Nýtt deiliskipulag
26.7  2209098 - Húsafell-Fristundabyggð-Litlu-Tunguskógur-L219075



26.8  2302046 - Hótel Varmaland - Aðalskipulagsbreyting
26.9  2302047 - Hótel Varmaland - Breyting á deiliskipulagi
26.10  2302008F - Afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa - 4
26.11  2302015F - Afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa - 5

 

07.03.2023
Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslu.


