
 

 

 

71. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar 
fimmtudaginn 20. desember 2012, kl. 17:00. 

 
 

 

Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv. 

undirskriftum.   
 

 
 

Dagskrá: 
 

1. Fundargerðir: 
a) Menningarráðs 6.desember 2012 
b) Samtök sveitarfélaga 4. desember 2012 
c) Fjölbr.skóli Norð vestra 12.desember 2012 
d) Heilbr.nefnd Norðurl.vestra 18.desember 2012 
e) Norðurás bs  29.nóvember 2012 
f) Samband íslenskra sveitarfél. 12. Desember 2012 

2. Bréf frá  Veiðifélagi Blöndu og Svartár ódags. 
3. Bréf frá Vegagerðinni 7. desember 2012 
4. Bréf frá Landgræðslu ríkisins 4. desember 2012 
5. Önnur mál. 

 
 

 

Afgreiðslur: 
 

1. Fundargerðir: 
a) Menningarráðs 6.desember 2012 
Lögð fram til kynningar 
 
b) Samtök sveitarfélaga 4. desember 2012 
Lögð fram til kynningar 
 
c) Fjölbr.skóli Norð vestra 12.desember 2012 
Lögð fram til kynningar 
 
d) Heilbr.nefnd Norðurl.vestra 18.desember 2012 
Lögð fram til kynningar 
 
e) Norðurás bs  29.nóvember 2012 
Lögð fram til kynningar 
 
f) Samband íslenskra sveitarfél. 12. Desember 2012 
Lögð fram til kynningar 
 

2. Bréf frá  Veiðifélagi Blöndu og Svartár ódags. 
Á fundi stjórnar Veiðifélags Blöndu og Svartár með leigutökum þann 12. desember sl. kom fram 
áhugi aðila á bættu aðgengi að Blöndu svæði I. 
 



 

Óskað er eftir viðræðum við Blönduósbæ um málið. 
 
Bæjarráð felur bæjarstjóra kanna málið og eftir atvikum að koma á fundi með veiðifélaginu ef 
nauðsyn krefur. 
 
 

3. Bréf frá Vegagerðinni frá 7. desember 2012 
Með bréfi dagsett 16. maí 2012 tilkynnti Vegagerðin sveitarfélaginu að Húnabraut og 
Hafnarbraut frá gatnamótum Hringvegar að hafnarsvæði félli ekki lengur undir skilgreiningu 
vegalaga nr. 80/2007 og Vegagerðin mundi því hætta að greiða fyrir viðhald og þjónustu á 
umræddum vegi frá og með 1. janúar 2012. Blönduós gerði athugasemd við þessa ákvörðun og 
mótmælti henni. 
 
Vegagerðin vill kanna afstöðu sveitarfélagsins til þess hvort tiltekinn vegur sé í „viðunandi 
ástandi“. Ef svo er ekki að mati sveitarfélagsins er óskað eftir að fá fram skoðun á því hvað gera 
þurfi til þess að koma veginum í það ástand, að unnt sé að skila honum til samræmis við ákvæði 
núgildandi vegalaga. 
 
Bæjarráð felur tæknideild að svara erindinu. 
 

4. Bréf frá Landgræðslu ríkisins frá 4. desember 2012 
Beiðni um styrk vegna samstarfsverkefnisins „Bændur græða landið“ fyrir árið 2013. 
 
Bæjarráð hafnar erindinu. 
 

5. Önnur mál. 
Engin önnur mál. 
 
 
 

 
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
 
Fundi slitið 19:30 
                                                 
 
Zophonías Ari Lárusson (sign.)    Arnar Þór Sævarsson (sign.) 
Anna Margret Sigurðardóttir (sign.) 
Oddný María Gunnarsdóttir(sign.) 
 


