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Fundargerð Fundur Framkvæmdaráðs Snæfellsness 

Fundargerð 25. september 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundarstaður og tími: Ráðhús Stykkishólms, 25.09.2013 kl. 16:00 

Gyða Steinsdóttir ritar fundargerð. 

Dagskrá: 

1) Spurningar Framkvæmdaráðs til NSV vegna gagnrýni starfsmanns umhverfisvottunar. 

Rætt var um gagnrýni sem fram hefur komið um umhverfisvottunarvinnu sveitarfélaganna á 

Snæfellsnesi. Menja þakkaði fyrir tækifæri að fá að ræða málefni umhverfisvottunar og 

starfsemi Náttúrustofunnar. Menja og Róbert fóru yfir þær spurningar sem höfðu komið frá 

framkvæmdaráði og svöruðu þeim. Fundarmenn tóku þátt í umræðum. 

 

2) Spurningar NSV til Framkvæmdaráðs  

Fulltrúar í framkvæmdráði og aðrir fundarmenn svöruðu þeim spurningum sem komu frá 

Náttúrustofu Vesturlands. 

 

3) Hvaða verkefni þarf að vinna fram að næstu úttekt til að fá vottun 2013 

Róbert og Menja fóru yfir þau verkefni sem vinna þarf fram að næstu úttekt. Náttúrustofan 

mun sjá um þau verkefni. Starfsmaður verður ekki ráðinn til verkefnisins á meðan Theó er í 

barnsburðarleyfi. Verkefnið ætti ekki að kosta sveitarfélögin meira en ef Harpa hefði verið 

áfram til ársloka. Samþykkt að NSV haldi áfram vinnu til að vera tilbúin til móttöku  

úttektaraðila.   

 

4) Framtíð verkefnisins – framtíð umhverfisvinnu sveitarfélaga á Snæfellsnesi – 

Fundarmenn ræddu vottunarverkefnið, Svæðisgarð og áherslur í umhverfismálum. 

 

5) Önnur mál 

5.1 Íbúakönnun – niðurstöður íbúakönnunar verður send til framkvæmdaráðs. 

5.2 Skilti við Vatnaleið – skiltið er tilbúið til uppsetningar.  Gyða  ræðir við Björn hjá 

Vegagerðinni varðandi uppsetningu á Vatnaleið. Ef afgangur verður vegna verkefnisins 

verður fjármagnið nýtt til að prenta plaköt með sama efni og dreifa í sveitarfélögunum.  

 

Róberti og Menju þakkað fyrir góðan fund. Þau viku af fundi kl: 18:43. 

Mættir:  

Björn Steinar Pálmason 

Gyða Steinsdóttir, formaður Framkvæmdaráðs og fundarstjóri 

Kristinn Jónasson 

Jón Þór Lúðvíksson 

Lárus Á. Hannesson 

Róbert A. Stefánsson og Menja von Schmalensee frá Náttúrustofu Vesturlands 
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8. september 2010 

Fundargerð Fundur Framkvæmdaráðs Snæfellsness 

Fundargerð 25. september 2013 

 

Framkvæmdaráð hélt áfram vinnu sinni.  

 

Farið var yfir fundargerð framkvæmdaráðs 29. 8.2013 og hún samþykkt. Rætt var um 

umboð framkvæmdaráðs á milli aðalfunda Héraðsnefndar.  

 

Samþykkt að finna fundartíma mjög fljótlega. 

Fundi slitið kl.: 19:30 


