
Samvinnunefnd um svæðisskipulag 
á höfuðborgarsvæðinu 

 
 
 
 
 

Fundargerð 
 
 
 
22. fundur samvinnunefndar um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var haldinn 
föstudaginn 17. september 2010 kl. 13:30 að Borgartúni 12 – 14.  
 

Mættir: 
Reykjavíkurborg: 
Páll Hjaltason 
Kópavogsbær: 
Guðný Dóra Gestdóttir og Birgir H. Sigurðsson 
Garðabær: 
Stefán Konráðsson og Steinþór Einarsson 
Mosfellsbær: 
Bryndís Haraldsdóttir 
Seltjarnarnesbær. 
 Ragnhildur Ingólfsdóttir 
Sveitarfélagið Álftanes: 
Guðmundur G. Gunnarsson og Kristinn Guðlaugsson 
Kjósarhreppur: 
G. Oddur Víðisson og Sigurbjörn Hjaltason 
 

Páll Guðjónsson framkvæmdastjóri SSH stýrði fundi fram yfir kosningu formanns. Finnur 
Birgisson frá Mosfellsbæ sat fundinn vegna kynningar á 4. máli á dagskrá fundarins. 
 
Páll Guðjónsson bauð nefndarmenn velkomna til starfa og síðan var gengið til dagskrár: 
 

 
1.  Kosning formanns 

Páll Guðjónsson lagði fram tillögu um að Páll Hjaltason, Reykjavík  yrði kosinn formaður 
nefndarinnar til eins árs. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
Nýr formaður tók við stjórn fundarins.  
 
 
 

2. Kosning varaformanns og ritara. 
 
Lögð var fram tillaga um kosningu eftirtalinna í embætti varafromanns og ritara til eins 
árs: 
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Í embætti varafromanns:  Sigríður Björk Jónsdóttir, Hafnarfirði 
Í embætti ritara:   Stefán Snær Konráðsson, Garðabæ 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
 

3.  Kosning 3 fulltrúa í famkvæmdanefnd samvinnunefndar. 
 

Fyrir lá tillaga um eftirtalda aðila til setu í framkvæmdanefnd samvinnunefndar til eins 
árs: 
 
Júlíus Vífill ingvarsson, Reykjavík 
Guðný Dóra Gestsdóttir, Kópavogi 
Bryndís Haraldsdóttir, Mosfellsbæ. 
 
Samþykkt samhljóða 
Ofangreindir aðilar mynda því  framkvæmdanefnd auk formanns, varaformanns og 
ritara samvinnunefndar, sbr. 2 grein starfsreglna fyrir samvinnunefndina. 
 
 

4. Mosfellsbær –  Sjúkrahús í Sólvallaland - kynning á tillögu að óverulegri breytingu á 
svæðisskipulagi. 

 
Fyrir lá erindi Mosfellsbæjar vegna ofangreinds. Bryndís Haraldsdóttir og Finnur 
Birgisson kynntu tillöguna. 
 
Umræður. 
 
Niðurstaða: 
Nefndarmenn sammála um að málið verði afgreitt á grundvelli 2. málsgreinar 14. greinar 
skipulagslaga nr. 73/1997. 
 
 

5. Starf nefndarinnar – verkefni framundan. 
 

Rætt var um verksvið nefndarinnar og verkefni framundan. 
 
Niðurstaða: 
Samþykkt að fela framkvæmdanefnd að funda sem fyrst og fara yfir fyriliggjandi 
verkefni og legga verk- og vinnuáætlun fyrir nefndina. 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:20 

Fundargerð ritaði Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH. 


