
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundarboð 3. maí 2022 

44. fundur 2018 – 2022 

Fundarstaður: Silfrastaðir og hófst fundur klukkan 15.15 

Mætt: Eyþór Einarsson, Þorkell Gíslason, Drífa Árnadóttir, Hrefna Jóhannesdóttir. Ragnhildur 

Jónsdóttir mætt í fjarveru Einars Gunnarssonar. 

 

Fundardagskrá: 

1. Ársreikningur 2021 – seinni umræða. 

Hreppsnefnd tekur ársreikninga til seinni umræðu.  

Helstu tölur eru svohljóðandi: 

 

Tekjur: 197.121.006,

- 

Gjöld: 222.306.830,

- 

Afskriftir: 7.841.037,- 

 

Rekstrarniðurstaða f. 

vexti: 

(33.026.861),

- 

Fjármunastaða: (911.190),- 

Rekstrarniðurstaða: (33.938.051),

- 

  

Fastafjármunir: 128.901.008,

- 

Veltufjármunir: 152.032.335,

- 

Bankainnistæður: 139.995.351,

- 

Eignir samtals: 280.933.343,

- 

Skuldir um áramót: 20.846.170,- 

 

Reikningar samþykktir samhljóða. 

 

2. Umsagnarbeiðni vegna leyfisumsóknar um gistileyfi II C að Miðsitju. 

Hreppsnefnd gerir ekki athugasemdir og samþykkir umsókn um gistileyfi II C að Miðsitju. 

 

3. Umsögn um umhverfismat Blöndulínu 3 



Í tölvupósti dagssettum þann 24.03.2022 fór Skipulagsstofnun fram á að Akrahreppur veiti 

 umsögn um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Umsagnaraðilar skulu gefa álit sitt í 

 samræmi við 16. gr. reglugerðar nr. 1381/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana. 

 

Byggingar- og skipulagsnefnd Akrahrepps tók málið fyrir á fundi sínum 2. maí 2022 og gerir 

 ekki athugasemd við umhverfismatsskýrsluna. 

 

Hreppsnefnd Akrahrepps gerir ekki athugasemd við umhverfismatsskýrsluna og styður  

 framlagðan aðalvalkost, Kiðaskarðsleið, gegnum Skagafjörð.  

4. Skipulagsmál 

Lögð fram til kynningar fundargerð frá fundi byggingar- og skipulagsnefndar Akrahrepps sem 

 haldinn var á Víðivöllum, 2. maí 2022. Á fundinum voru tekin fyrir tvö mál: 1. mál: Sólheimar 

 í Blönduhlíð (landnr. 146338), umsókn um landskipti. 2. mál: Sunnuhvoll í Akrahreppi  

 (landnr. 146346), umsókn um byggingarreit. 

Byggingar- og skipulagsnefnd samþykkti erindin eins og þau voru lögð fram. 

Hreppsnefnd samþykkir fundargerð byggingar- og skipulagsnefndar, hvern lið fyrir sig.  

5. Innviðir - framkvæmdir og viðhald 

Rætt erindi sem barst varðandi nauðsynlegt viðhald á vegi fram í Gilsbakka. Ákveðið að 

 fara í framkvæmdir um leið og hægt er. 

6. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

• Fundargerð 76. fundar stjórnar SSNV frá 5. apríl. Lögð fram til kynningar.  

• Fundargerð 909. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til 

kynningar.  

 

7. Önnur mál 

Engin önnur mál og fundi slitið klukkan 16.45 

 

 

 

 


