
Bæjarstjórn - 1905

FUNDARBOÐ

1905. fundur bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
verður haldinn  í fundarsal bæjarstjórnar Hafnarborg, miðvikudaginn 1. 

mars 2023 og hefst kl. 14:00

Dagskrá:

Almenn erindi

1.  1709249 - Samþykktir um stjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar
2.liður úr fundargerð forsetanefndar frá 27.febrúar sl. 
Til afgreiðslu. 

Drögum að breyttri samþykkt um stjórn sveitarfélagsins visað til fyrri umræðu í 
bæjarstjórn.

 
2.  1809320 - Siðareglur kjörinna fulltrúa

3.liður úr fundargerð forsetanefndar frá 27.febrúar sl. 
Til afgreiðslu. 

Forsetanefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu að breytingu á siðareglum kjörinna 
fulltrúa og vísar til bæjarstjórnar til staðfestingar.

 
3.  2209564 - Hringhamar, samfélagsþjónusta

2.liður úr fundargerð fjölskylduráðs frá 21.febrúar sl. 
Lagt fram. 

Fjölskylduráð leggur til að óskað verði eftir tilboðum í uppbyggingu og rekstur 
hjúkrunarheimilis, heilsugæslu og mögulega annarri lífsgæðatengdri starfsemi, 
á lóðinni við Hringhamar 43 í Hamranesi. 
Fjölskylduráð vísar tillögunni til umræðu í Bæjarstjórn. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar leggja fram eftirfarandi bókun: 

Fulltrúar Samfylkingarinnar ítreka bókun sína frá 20. sept. sl. um uppbyggingu 
heilbrigðisþjónustu og hjúkrunarheimilis í Hamranesi. Mikilvægt er að sú 
uppbygging hefjist sem allra fyrst. Miðað við þau gögn sem liggja fyrir fundinum 
í dag er ljóst að ekki hefur mikil vinna farið fram vegna málsins. Fulltrúar 
Samfylkingarinnar óska eftir upplýsingum um þá fundi sem fulltrúar 
sveitarfélagsins hafa átt með heilbrigðisráðuneytinu, og eftir atvikum öðrum 
ráðuneytum, til þess að þrýsta á um aðkomu ríkisins að málinu. Farið er fram á 
að þessar upplýsingar liggi fyrir á næsta fundi bæjarstjórnar.



 
4.  2208659 - Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar og fyrirtækja hans 

2023 og 2024-2026
1.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 23.febrúar sl. 
Þar sem komið hefur í ljós að markmið meirihlutans um lækkun fasteignagjalda 
skilaði sér ekki að fullu til íbúðaeigenda vegna mistaka við útreikning 
álagningar, er lagt til að gjöldin verði nú leiðrétt sem því nemur. Tillagan felur í 
sér að álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði fer úr 0,246% í 
0,223%. 

Samfykingin leggur fram eftirfarandi bókun: 
Í ljós hefur komið að skattahækkun meirihlutaflokkanna, Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks á fasteignaskatta var enn meiri en þeir gerðu ráð fyrir. 
Fulltrúar jafnaðarmanna vöruðu við þessari vegferð og lögðu til að íbúar 
Hafnarfjarðar yrðu varðir gegn fasteignabólu sem orsakaði stórhækkun 
fasteignamats. Þetta hlustuðu meirihlutaflokkarnir ekki á og héldu sínu striki. Nú 
leiðrétta þeir að hluta þessa skattahækkun, en betur má ef duga skal. 
Samfylkingin styður þessa lækkun, enda skref í rétta átt. 

Samþykkt samhljóða og lagt fyrir bæjarstjórn til samþykktar.
 
5.  1604079 - Húsnæðisáætlun

4.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 23.febrúar sl. 
Lagt fram. Sigurður Haraldsson sviðsstjóri mætir til fundarins. 

Lagt fram og vísað til samþykktar í bæjarstjórn.
 
6.  2301428 - Mengunarslys

7. liður úr fundargerð bæjarráðs frá 23.febrúar sl.Til umræðu. 

Tekið fyrir. 
Sigurður Haraldsson sviðsstjóri mætir til fundarins og leggur fram minnisblað. 

Samfylkingin leggur fram eftirfarandi bókun: 
Bæjarráðsmenn Samfylkingarinnar þakka umbeðnar upplýsingar, sem leiða í 
ljós að um gríðarlegt magn olíu , meira en 110 þúsund lítrar, hafa lekið um 
gagnakerfi Hafnarfjarðarbæjar frá bensínstöð Costco í Garðabæ. Mikil mildi er 
að uppgufun á heimilum hafi ekki leitt til varanlegs heilsutjón fyrir þá 
Hafnfirðinga, sem urðu varir við mengunina og tilkynntu hana á sínum tíma. 
Olían lak um fleiri vikna skeið um lagnakerfið. Eins er fagnaðarefni að þetta 
mengunarslys hafi ekki leitt til umtalsverðrar mengunar í sjó og fjörum í 
Hafnarfirði. Kunnugir telja að ef um bensín hefði verið að ræða, en ekki olíu, 
hefði getað farið mun ver. Þetta slys kallar á enn frekara eftirlit í þessum efnum. 
Eins er ljóst að uppsögn á samningi við Garðabæ vegna móttöku frárennslis frá 
þúsundum íbúabyggð í Urriðaholti og viðamiklu atvinnusvæði, þarf að fylgja fast 
eftir og þeirri móttöku lokað eins fljótt og kostur er. Í þriðja lagi þarf að hækka 
umtalsvert gjald frá Garðabæ vegna þessara þjónustu, sem er aðeins 12 
milljónir árlega skv. fyrirliggjandi samningi.

 
7.  2206137 - Ásland 4, úthlutun



11.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 23.febrúar sl. 
Teknar fyrir umsóknir um einbýlishúsalóðir. 

Búið er að yfirfara allar umsóknir um einbýlishúsalóðir. Dregið var um lóðir á 
aukafundi bæjarráðs 22.11.2022. Umsækjendur völdu sér svo lóðum sem var 
skilað á valfundi sem haldinn var þriðjudaginn 07.02.2023. Umsækjendur völdu 
í þeirri röð sem þeir voru dregnir. 
Bæjarráð staðfestir umsækjendur um einbýlishúsalóðir og samþykkir að 
auglýsa lausar lóðir sem eftir eru og vísar þessu til samþykktar í bæjarstjórn.

 
8.  1708692 - Strætó bs, aukin þjónusta, næturakstur og fleira

19.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 23. febrúar sl. 
Endurflutt tillaga Samfylkingar. 

Samfylkingin óskar eftir umræðum um næturstrætó. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar leggja fram eftirfarandi tillögu: Bæjarráð 
Hafnarfjarðar samþykkir að ná samningi við Strætó um að hefja hið fyrsta 
næturstrætó milli höfuðborgarinnar og Hafnarfjarðar. Sú leið var mikið notuð og 
var í jafnvægi áður en starfsemin var lögð niður. 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins leggja til að afgreiðslu 
tillögunnar sé frestað til næsta fundar til þess að fá frekari upplýsingar fyrir 
næsta fund. 
Samþykkt að fulltrúar Samfylkingarinnar sitja hjá við þá tillögu.

 
9.  2111539 - Straumsvík, deiliskipulag

2.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 23.febrúar sl. 
Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Straumsvíkur sunnan 
Reykjanesbrautar. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir framlagða tillögu að breyttu deiliskipulagi 
Straumsvíkur sunnan Reykjanesbrautar og að málsmeðferð verði í samræmi 
við 43 gr. skipulagslaga. Jafnframt er erindinu vísað til staðfestingar í 
bæjarstjórn.

 
10.  2205256 - Stekkjarberg 11, lóðarstækkun

3.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 23.febrúar sl. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 21. desember að auglýsa í 
samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 breytingu á deiliskipulagi miðhverfis 
Setbergs, vegna Stekkjarberg 11 
Breytingin felst í að gert er ráð fyrir að lóðin stækki og á henni rísi 26 íbúðir í 
þremur tveggja hæða fjölbýlishúsum. Einnig er gert ráð fyrir byggingarreit fyrir 
hjól og vagnageymslu. 
Tillagan var auglýst 29.12.2022-9.2.2023. Athugasemdir bárust. Lögð fram 
samantekt athugasemda og svör. 

Skipulags- og byggingarráð tekur undir svör við athugasemdum og samþykkir 
framlagða tillögu að breyttu deiliskipulagi miðhverfis Setbergs, vegna 
Stekkjarbergs 11, og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.



 
11.  2302624 - Álhella 1, breyting á deiliskipulagi

10.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráð frá 23.febrúar sl. 
Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Kapelluhrauns 2. áfanga vegna 
lóðarinnar að Álhellu 1. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 9. febrúar sl. 
stækkun lóðar. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa framlagða tillögu að 
deiliskipulagi og að málsmeðferð verði í samræmi við 43. gr. skipulagslaga. 
Jafnframt er erindinu vísað til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
12.  2302617 - Rauðamelsnáma, deiliskipulag

11.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 23.febrúar sl. 
Lögð fram á ný tillaga að deiliskipulagi sem kynnt var á fundi ráðsins þann 9. 
feb. s.l. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa framlagða tillögu að 
deiliskipulagi Rauðamelsnámu og að málsmeðferð verði í samræmi við 37. gr. 
skipulagslaga. Jafnframt er erindinu vísað til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
13.  2111279 - Reykjanesbraut, deiliskipulag

12.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 23.febrúar sl. 
Lögð fram tillaga að breyttu deiliskipulagi Reykjanesbrautar vegna undirgangna 
við dælu- og hreinsistöð austan við lóð Álversins. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að auglýsa framlagða tillögu að breyttu 
deiliskipulagi og að málsmeðferð verði í samræmi við 43 gr. skipulagslaga. 
Jafnframt er erindinu vísað til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
14.  10022261 - Skilti á bæjarlandi

14.liður úr fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 23.febrúar sl. 
Lögð fram að nýju til samþykktar endurskoðuð samþykkt um skilti á bæjarlandi. 

Skipulags- og byggingarráð samþykkir framlagða samþykkt um skilti á 
bæjarlandi og vísar til staðfestingar í bæjarstjórn.

 
Fundargerðir

15.  2301126 - Fundargerðir 2023, til kynningar í bæjarstjórn
Fundargerð fjölskylduráðs frá 21.febrúar sl. 
Fundargerð skipulags- og byggingaráðs frá 23.febrúar sl. 
Fundargerð bæjarráðs frá 23.febrúar sl. 
a. Fundargerð hafnarstjórnar frá 8.febrúar sl. 
b. Fundargerð menningar- og ferðamálanefndar frá 15.febrúar sl. 
c. Fundargerð stjórnar SSH frá 6.febrúar sl. 
Fundargerð fræðsluráðs frá 22.febrúar sl. 
a. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 14.febrúar sl. 
Fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 22.febrúar sl. 
Fundargerð forsetanefndar frá 27.febrúar sl. 



 

27.02.2023

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri


