
Bæjarstjórn - 1904

FUNDARBOÐ

1904. fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
verður haldinn  í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg, miðvikudaginn 15. 

febrúar 2023 og hefst kl. 14:00

Dagskrá:

Almenn erindi

1.  2301260 - Frístundastyrkur 2022
4. liður úr fundargerð fræðsluráðs frá 8. febrúar sl. 

Lögð fram tillaga um að lækka aldursviðmið varðandi notkun frístundastyrkjar í 
líkamsræktarstöðvum úr 16 ára í 14 ára. 

Fræðsluráð samþykkir tillögu um lækkun aldursviðmiða varðandi notkun 
frístundastyrkja til kaupa á aðgengi í líkamsræktarstöðvar úr 16 ára ? 14 ára og 
vísar til frekara samþykkis í bæjarstjórn. 

Samkvæmt tölum um fjölda barna í íþróttum eftir aldri og nýtingu 
frístundastyrksins er ljóst að töluvert brottfall er um 14 ára aldur. Hreyfing og 
heilbrigt líferni hefur mikið forvarnargildi og viljum við halda þessum aldurshópi 
við efnið og grípa þau þegar þau hætta að æfa með félaginu sínu og ýta undir 
áframhaldandi hreyfingu. Lækkun aldursviðmiðs fyrir frístundastyrk til 
líkamsræktar úr 16 ára niður í 14 ára er mikilvægt og jákvætt skref í þá áttina.

 
2.  2003267 - Hestamannafélagið Sörli, rekstrarsamningur 2020

2. liður úr fundargerð fræðsluráðs frá 8. febrúar sl. 

Lagður fram að nýju rekstrarsamaningur við Hestamannafélagið Sörla. 

Fræðsluráð samþykkir að vísa rekstrarsamningi við Sörla til frekara samþykkis í 
bæjarstjórn.

 
3.  2302194 - Baughamar 13, umsókn um lóð

7. liður úr fundargerð bæjarráðs frá 9. febrúar sl. 

Bæjarráð samþykkir að endurúthluta lóðinni að Baughömrum 13 til Baughamars 
ehf. og gert verði samkomulag um úthlutunina. Vísað til staðfestingar í 
bæjarstjórn.

 
4.  2109186 - Hafnarsvæði í Straumsvík



1. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs frá 9. febrúar sl. 

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulags álversins í Straumsvík ásamt 
breyttum umferðartengingum við Reykjanesbraut. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að málsmeðferð deiliskipulagsins verði í 
samræmi við 43 gr. skipulagslaga og vísar því til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
5.  2212077 - Hádegisskarð 22, breyting á deiliskipulagi

3. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs þann 9. febrúar sl. 

Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 15. desember sl. var samþykkt að 
grenndarkynna, í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
umsókn eiganda við Hádegisskarð 22 samhliða breytingu á deiliskipulagi 
Drangsskarðs 13. Breytingin felst í að íbúðum er fjölgað úr tveimur í þrjár, gert 
er ráð fyrir að minnsta kosti einu bílastæði á íbúð. Byggingarmagn er það sama. 
Þakgerð einhalla með hæsta punkt til suðurs og/eða flatt þak. Erindið var 
grenndarkynnt. Frestur til að skila athugasemdum var til 18. janúar 2023. 
Athugasemdir bárust. Lögð fram samantekt skipulagsfulltrúa vegna 
framkominna athugasemda. 

Skipulags- og byggingarráð synjar breytingu á deiliskipulagi Hádegisskarðs 22 
og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
6.  2212076 - Drangsskarð 13, breyting á deiliskipulagi

4. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs þann 9. febrúar sl. 

Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 15. desember sl. var samþykkt að 
grenndarkynna, í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
umsókn eiganda við Drangsskarð 13 samhliða breytingu á deiliskipulagi 
Hádegisskarðs 22. Breytingin felst í að íbúðum er fjölgað úr tveimur í þrjár, gert 
er ráð fyrir að minnsta kosti einu bílastæði á íbúð. Byggingarmagn er það sama. 
Þakgerð einhalla með hæsta punkt til suðurs og/eða flatt þak. Erindið var 
grenndarkynnt. Frestur til að skila athugasemdum var til 18. janúar 2023. 
Athugasemdir bárust. Lögð fram samantekt skipulagsfulltrúa vegna 
framkominna athugasemda. 

Skipulags- og byggingarráð synjar breytingu á deiliskipulagi Drangsskarðs 13 
og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
7.  2007341 - Sléttuhlíð, deiliskipulagsbreyting

5. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs frá 9. febrúar sl. 

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi. 

Árni Rúnar Árnason vék af fundi við afgreiðslu fimmta dagskrárliðar. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa breytingu á deiliskipulagi 
Sléttuhlíðar og vísar erindinu til staðfestingar í bæjarstjórn.

 



8.  2209117 - Hamranes, götur, stígar, stofnanalóðir og veitur, deiliskipulag
8. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs frá 9. febrúar sl. 

Lagðar fram athugasemdir Skipulagsstofnunar ásamt lagfærðum uppdrætti. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir uppfærða tillögu deiliskipulags 
Hamraness vegna gatna, stíga, stofnanalóða og veitna með vísan til bréfs 
Skipulagsstofnunar 12.1.2023 og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
9.  2210556 - Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025, breyting Hamranes

9. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs frá 9. febrúar sl. 

Lagðar fram athugasemdir Skipulagsstofnunar ásamt umsögn skipulagsfulltrúa 
og lagfærðri greinargerð. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir uppfærða greinargerð Aðalskipulags 
Hamraness með vísan til bréfs Skipulagsstofnunar dags. 20.1.2023 og vísar til 
staðfestingar í bæjarstjórn.

 
10.  2202571 - Víkingastræti 2, breyting á deiliskipulag

12. liður úr fundargerð skipulags- og byggingarráðs frá 9. febrúar sl. 

Lagður fram skýringaruppdráttur vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
lóðarinnar Víkingastræti 2 sem skipulags- og byggingarráð samþykkti 26.1.sl að 
auglýsa. 

Lagt fram og vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar vegna tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi Víkingastrætis 2.

 
Fundargerðir

11.  2301126 - Fundargerðir 2023, til kynningar í bæjarstjórn
Eftirfarandi fundargerðir lagðar fram til kynningar: 

Forsetanefndar frá 13. febrúar sl. 
Skipulags- og byggingarráðs frá 9. febrúar sl. 
Bæjarráðs frá 9. febrúar sl. 
Afgreiðslufundar skipulags- og byggingafulltrúa frá 8. febrúar sl. 
Fræðsluráðs frá 8. febrúar sl. 
Hafnarstjórnar frá 8. febrúar sl. 
Umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 8. febrúar sl. 
Fjölskylduráðs frá 7. febrúar sl. 
Afgreiðslufundur skipulags- og byggingafulltrúa 1. febrúar sl. 

 

13.02.2023

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri




