










































































































From: Helga Björk Laxdal <helga.laxdal@reykjavik.is> 
Date: Friday 8 December 2017 11:51 
To: Einar Páll Svavarsson <einarpall@hiticeland.com> 
Cc: Bjarni Þóroddsson <Bjarni.Thoroddsson@reykjavik.is>, 'Arnar Þór Stefánsson' 
<arnar@lex.is> 
Subject: SV: Sveitarstjórnarlög og seta Þórgnýs Thoroddssen á fundi Skipulags- og 
umhverfisnefndar 
 
Heill og sæll.  
  
Ég fékk þær upplýsingar frá umhverfis- og skipulagssviði að kjörnir fulltrúar Pírata í umhverfis- og 
skipulagsráði, bæði aðal- og varamaður, boðuðu forföll á fund ráðsins á miðvikudaginn. Þegar sú 
staða kemur upp er Pírötum  frjálst að tilnefna fulltrúa af framboðslista sínum, til setu á þeim fundi 
sem um ræðir sbr. 2. mgr. 54. gr. samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp 
borgarstjórnar. Þórgnýr Thoroddsen er fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata. 
  
Sjá samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar hér:  http://reykjavik.is/helstu-samthykktir 
  
Kv. 
HBL 
________________________________________________ 
Helga Björk Laxdal. 
Skrifstofustjóri borgarstjórnar  
Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargata 11, 101 Reykjavík 
sími: 411-4700 
tölvupóstfang: helga.laxdal@reykjavik.is 
  
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur 
  
From: Einar Páll Svavarsson [mailto:einarpall@hiticeland.com]  
Sent: 8. desember 2017 09:44 
To: Helga Björk Laxdal 
Afrit: Bjarni Þóroddsson; Arnar Þór Stefánsson 
Subject: Re: Sveitarstjórnarlög og seta Þórgnýs Thoroddssen á fundi Skipulags- og umhverfisnefndar 
  
Kærar þakkir 
Vona að svar berist í dag þar sem svarið getur tæplega vafist fyrir ykkur enda fjallar það um 
þungamiðjuna í ykkar störfum og starfsemi. 
Þegar farið er yfir fundagerðir er ljóst að þetta fyrirkomulag eins og með Þórgný Thoroddsen, að 
einstaklingur sem ekki er með lögmætt umboð til að sitja fundi, er alls ekki einstakt í nefndarstörfum 
Reykjavíkurborgar.  
Ítreka að svar er mikilvægt vegna erindis sem við erum að reka gagnvart Umhverfis- og 
skipulagsnefnd vegna svokallaðar “tillögu um breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina Borgartún 24”, og 
er því áríðandi fá svar sem fyrst. 
Kveðja 
Einar Páll 
  
Einar Páll Svavarsson 
Mánatún 17 #613 
105 Reykjavík 
Iceland 
Tel: +354 8632139 



  

From: Helga Björk Laxdal <helga.laxdal@reykjavik.is> 
Date: Thursday 7 December 2017 14:33 
To: Einar Páll Svavarsson <einarpall@hiticeland.com> 
Cc: Bjarni Þóroddsson <Bjarni.Thoroddsson@reykjavik.is> 
Subject: FS: Sveitarstjórnarlög og seta Þórgnýs Thoroddssen á fundi Skipulags- og 
umhverfisnefndar 
  
Heill og sæll.  
  
Takk fyrir erindið – það hefur verið móttekið og er í vinnslu á skrifstofu borgarstjórnar.  
  
Kv. 
HBL 
________________________________________________ 
Helga Björk Laxdal. 
Skrifstofustjóri borgarstjórnar  
Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargata 11, 101 Reykjavík 
sími: 411-4700 
tölvupóstfang: helga.laxdal@reykjavik.is 
  
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur 
  
From: Einar Páll Svavarsson [mailto:einarpall@hiticeland.com]  
Sent: 7. desember 2017 14:16 
To: Bjarni Þóroddsson 
Afrit: Arnar Þór Stefánsson 
Subject: Sveitarstjórnarlög og seta Þórgnýs Thoroddssen á fundi Skipulags- og umhverfisnefndar 
  
Erindi: Fyrirspurn til skrifstofu borgarstjórnar 
  
Bjarni Þóroddsson 
Góðan dag og þakka fyrir spljallið. 
Samkvæmt fundargerð Umhverfis- og skipulagsráðs frá því í gær, fundur nr. 214, sat fundinn Þórgnýr 
Thoroddssen og greiddi atkvæði sem nefndarmaður. 
Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Reykjavíkurborgar hefur þessi einstaklingur hvorki verið kosinn 
sem aðalmaður né varamaður í Umhverfis- og skipulagsráð. 
Eftir að hafa lesið vandlega yfir Sveitarstjórnarlög og rætt við þrjá lögmenn, að minnsta kosti einn 
með gott inngrip í Sveitarstjórnarlög, þykir mér ljóst að þátttaka Þórgnýs í atkvæðagreiðslu sem og 
setu í nenfdinni er ólögmæt.  
Nú þarf ég að biðja Skrifstofu borgarstjórnar að útskýra með tilvísun í þær greinar Sveitarstjórnarlaga 
sem skrifstofan telur að við eigi, með hvaða hætti þið teljið þessa setu Þórgnýs löglega? 
Mér fannst þú mjög öruggur um að þetta væri lögmætt, en lögfræðingar sem ég ræddi við eru ekki 
sammmála.  
Vegna máls sem við íbúar í Mánatúni 7 - 17 erum að reka gagnvart Borgarráði og Umhverfis- og 
skipulagsráði óskum við eftir svari sem allra fyrst.  
Enda varla mikið mál fyrir ykkur að svara þessu erindi þar sem málið er hluti af ykkar daglegu 
umsýslu.  
Kærar þakkir  
Einar Páll Svavarsson 
  
Einar Páll Svavarsson 



Mánatún 17 #613 
105 Reykjavík 
Iceland 
Tel: +354 8632139 
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