
 

 

 

81. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar 
fimmtudaginn 16. maí 2013, kl. 17:00. 

 
 

 

Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv. 

undirskriftum.   
 

 
 

Dagskrá: 
 

1. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 19. apríl 2013 

b) Stjórnar Hafnasambands Íslands frá 8. apríl 2013 

c) Stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla Austur-Húnvetninga frá 8. maí 2013 

d) Stjórnar Hafnarsambands Íslands frá 8. maí 2013 

2. Skúlabraut 8 

3. Erindi frá Sýslumanninum á Blönduósi – beiðni um umsagnir vegna leyfa skv. l. 85/2007, um 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 

4. Erindi frá skólahreysti frá apríl 2013 

5. Erindi frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga dags. 29. apríl 2013 

6. Erindi frá Skagabyggð ódags. 

7. Erindi frá Landskerfi Bókasafna dags. 10. maí 2013 

8. Forsvarsmenn Knattspyrnudeildar Hvatar mæta á fundinn 

9. Önnur mál 

 

 

Afgreiðslur: 
 

1. Fundargerðir: 
a) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 19. apríl 2013 

Lögð fram til kynningar 
 

b) Stjórnar Hafnasambands Íslands frá 8. apríl 2013 
Lögð fram til kynningar 
 

c) Stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla Austur-Húnvetninga frá 8. maí 2013 
Lögð fram til kynningar 
 

d) Stjórnar Hafnarsambands Íslands frá 8. maí 2013 
Lögð fram til kynningar 

 
2. Skúlabraut 8 



 

Ágúst Þór Bragason, umsjónarmaður tæknideildar mætti á fundinn og gerði grein fyrir 
kostnaðaráætlun vegna breytinga og viðhalds á Skúlabraut 8.   
 
Bæjarráð samþykkir framkvæmdina. 
  
 

3. Erindi frá Sýslumanninum á Blönduósi – beiðni um umsagnir vegna leyfa skv. l. 
85/2007, um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 

 
a) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn  

Lárusar B. Jónssonar, kt. 12353-5009, Melabraut 21, 540 Blönduósi, f.h. Blöndu ehf. kt. 
520308-0400, um leyfi til að reka gististað í flokki II í sumarhúsum 3 og 19 að 
Brautarhvammi, 540 Blönduósi. 
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um, 
veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 
 

b) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn  
Lárusar B. Jónssonar, kt. 12353-5009, Melabraut 21, 540 Blönduósi, f.h. Blöndu ehf. kt. 
520308-0400, um leyfi til að reka gististað í flokki II í sumarhúsum 21,24, 25 að 
Brautarhvammi, 540 Blönduósi. 
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um, 
veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 
 

c) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn Ómars 
Jóhannssonar, kt. 200960-5059, Steinahlíð 7, 221 Hafnarfirði, f.h. N1 hf., kt. 540206-2010, 
um leyfi til að reka veitingastað í flokki II, að Norðurlandsvegi 3, 540 Blönduósi. 
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til 
um, veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 
 

d) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn 
Sólborgar J. Þórarinsdóttur, kt. 080253-5679, Hlíðarbraut 4, 540 Blönduósi, f.h. 
Gæðaveislur ehf., um leyfi til að reka veitingastað í flokki I. að Hlíðarbraut 4, 540 
Blönduósi.  
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til 
um, veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 
 

e) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn Björns 
Þórs Kristjánssonar, kt. 030563-5149, Húnsstöðum 2, 541 Blönduósi, f.h. Blöndubyggðar 
ehf., kt. 530307-0420, um leyfi til að reka veitingastað í flokki III, Félagsheimili Blönduósi, 
Húnabraut 6, 540 Blönduósi.  
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til 
um, veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 
 

f) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn 
Sigurðar Jóhannessonar, kt. 140167-3049, Holtabraut 2, 540 Blönduósi, f.h. Sölufélags 



 

Austur Húnvetninga, kt. 640269-7079, um leyfi til að reka gististað í flokki II, í 
starfsmannahúsi, Húnabraut 39, 540 Blönduósi. 
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til 
um, veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 
 

g) Sýslumaðurinn á Blönduósi óskar eftir umsögn Blönduósbæjar um umsókn Björns 
Þórs Kristjánssonar, kt. 030563-5149, Húnsstöðum 2, 541 Blönduósi, f.h. Blöndubyggðar 
ehf., kt. 530307-0420, um leyfi til að reka veitingastað í flokki III, Við Árbakkann, 
Húnabraut 2, 540 Blönduósi.  
Með vísan til 4. mgr. 1. tl. 10. gr. laga um veitingastaði, gistiheimili og skemmtanahald, þar 
sem sveitarstjórn er falið að veita umsögn um afgreiðslutíma og staðsetningu staðar sem 
umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til 
um, veitir bæjarráð jákvæða umsögn. 

 
Zophonías Ari tók ekki þátt í afgreiðslu á þessum lið. 
 

4. Erindi frá skólahreysti frá apríl 2013 
Óskað er eftir fjárstyrk fyrir árið 2013.  
  
Bæjarráð hafnar erindinu. 
 
 

5. Erindi frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (EFS) dags. 29. apríl 2013 
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur borist áætlun frá Blönduósbæ þar sem 
fyrirætlan þess er að ná viðmiðum 1. tl. 2. mgr. 64. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, við 
lok fjárhagsársins 2016 og viðmiðum 2. tl. 2. mgr. 64. gr. sömu laga við lok fjárhagsársins 
2014. EFS óskar ekki eftir frekari upplýsingum frá sveitarfélaginu vegna skyldu þess að 
útbúa áætlun í samræmi við 16. gr. reglugerðar nr. 502/2012. 
 
Lagt fram til kynningar. 
 

6. Erindi frá Skagabyggð ódags. 
Nú stendur yfir auglýsing á breytingu á Aðalskipulagi Skagabyggðar 2010, samkvæmt 31. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
 
Óskað er eftir umsögn Blönduósbæjar um erindið. 
 
Bæjarráð vísar erindinu til skipulags,-byggingar-og veitunefndar. 
 

7. Erindi frá Landskerfi Bókasafna dags. 10. maí 2013 
Boðað er til aðalfundar Landskerfis bókasafna hf. föstudaginn 24. maí kl. 14:30 að 
Höfðatúni 2, 105 Reykjavík. 
 
Lagt fram til kynningar. 
 

8. Forsvarsmenn Knattspyrnudeildar Hvatar mæta á fundinn 
Knattspyrnudeild Hvatar hefur áform á því að reisa 67 fm. geymsluhús við Blönduósvöll. 
Húsið er með almenningssalernisaðstöðu. 
 
Bæjarráð felur tæknideild að gera úttekt á kostnaði við að tengja húsið vatns- og 
fráveitukerfi Blönduósbæjar.   
 
Rætt var um samstarf sumargaman og íþróttaskóla.  



 

 

9. Önnur mál 

a) Fundargerð SSNV frá 19. apríl 2013 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Leikskólamál 

Vegna fjölgunar barna í leikskólanum  upplýsti bæjarstjóri að verið sé að skoða þann möguleika 

að færa hluta starfsemi leikskólans í annað húsnæði tímabundið. 

 

c) Byggðakvóti 

Marós hefur tilkynnt að þeir séu hættir fiskvinnslu á Blönduósi. Blönduósbær hefur farið þess á 

leit við ráðuneytið að afnema vinnsluskyldu af þeim byggðakvóta sem enn er óveiddur.   

 
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
 
Fundi slitið 17:40 
                                                 
 
 
Zophonías Ari Lárusson (sign.) 
Anna Margret Sigurðardóttir (sign.)    
Oddný María Gunnarsdóttir (sign.) 
 


