
AÐALFUNDUR

Aðalfundur Búseta verður haldinn þann  
29. maí n.k. kl. 17:30 á Grand Hótel Reykjavík.

Hefðbundin aðalfundarstörf.

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil 

nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. maí 2013, virðisauka- 
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 6. maí 2013 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga 
til og með 15. maí 2013, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum 
launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, 
úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, 
skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, 
eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, 
jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og 
sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og 
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkissjóð er 
allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir 
atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengis- 
gjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og 
þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda 
gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin 
hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í  
þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. maí 2013

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, 
sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, 
iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Kópalind 4 - Kópavogur - Sérhæð 

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17-18.
Nýkomið í einkasölu 4ra herbergja sérlega falleg 123 fm. 
sérhæð á 2. hæð (götuhæð) í vönduðu sex íbúða húsi. 
Sérinngangur, tvennar svalir, gott aðgengi, næg bílastæði. 
Frábær staðsetning. Útsýni. Verð 34,5 millj. 

Matthías býður ykkur velkomin.

O
PIÐ H

ÚS

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,  

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar.
1. Breyting á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar fyrir Þingvallasveit 2004-2016 í landi Heiðarbæjar. Frístundabyggð í stað landbúnaðarsvæðis.

2. Breyting á Aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 á spildu úr landi Kjarnholta 1, Bláskógabyggð. Landbúnaðarsvæði í stað 
frístundabyggðar. 

Samkvæmt 2. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar lýsingar vegna deiliskipulags eftirfarandi verkefna. 
3. Deiliskipulag friðlands við Gullfoss og næsta nágrennis og matslýsing, í Bláskógabyggð.

4. Deiliskipulag alifuglabús í landi Miklaholtshelli, Flóahreppi. Landbúnaðarsvæði

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
5. Tillaga að deiliskipulagi nýrra lögbýla á spildum úr landi Einiholts í Bláskógabyggð. Landbúnaðarsvæði.

6. Tillagan að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Skálabrekku við Þingvallavatn í Bláskógabyggð.

7. Tillaga að deiliskipulagi fyrir 12,5 ha spildu úr landi Hnaus í Flóahreppi. Íbúðarhús og skemma.

8. Tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðarinnar Grófarhöfði úr landi Stærri-Bæjar í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
9. Deiliskipulag 16 ha lands úr jörðinni Litli-Háls í Grímsnes- og Grafningshreppi.  Lögbýli/landbúnaður

10. Deiliskipulag 7 íbúðarhúsalóða úr landi Króks í Ásahreppi. Svæði sem kallast Miðmundarholt.

11. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar úr landi Kjarnholta 1 í Bláskógabyggð. Lögbýli í stað frístundahúsalóða.

12. Deilskipulag þriggja frístundahúsalóða úr landi Grafar í Bláskógabyggð. Endurauglýsing

13. Deiliskipulag fyrir lögbýlið Mörk úr landi Kílhrauns í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

14. Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Heiðarbæjar við Þingvallavatn í Bláskógabyggð. Endurauglýsing.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu viðkomandi sveitarfélags og á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, 
Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og tillögurnar sjálfar á  http://www.granni.is/
uppsveitirogfloahr/auglysingar.htm. Skipulagstillögur nr. 9 – 14 eru í kynningu frá 16. maí til 28. júní 2013 en tillögur nr.  3 - 8 frá 16. til 31. maí. 
Athugasemdir og ábendingar við tillögur 9 - 14 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 28. júní 2013 en 31. maí fyrir tillögur nr. 3 - 8.  
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi

Auglýsing
Um tillögu að breyttu deiliskipulagi 

Austurbyggðar á Selfossi.

Samkvæmt 1.mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010. aug- 
lýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að  
breyttu deiliskipulagi Austurbyggðar á Selfossi í Sveitar- 
félaginu Árborg. Breytingin nær til svæðis sem afmarkast 
að austan af nýjum vegi er gengur suður frá Langholti, 
nýjum vegi til suðurs, Suðurhólum, nýju hverfi Gráhellu til 
vesturs og grænu svæði sunnan Baugstjarnar til norðurs. 
Íbúðum er fjölgað um 14 íbúðir. Íbúðum í raðhúsum er  
fjölgað um 24 á móti kemur fækkun einbýlishúsa um 10 
heildar fjölgun íbúða er því 14 íbúðir.

Teikningar ásamt greinagerð , vegna tillögunnar mun liggja 
frammi á skrifstofu skipulags og- byggingarfulltrúa að 
Austurvegi 67 Selfossi frá og með 16. maí 2013 til og með 
1.júlí 2013. 

Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögu-
na. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 1. júlí 2013 
og skal þeim skilað skriflega til skipulags og byggingarfull-
trúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67 , 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er 
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags og- 
byggingarfulltrúa í netfangið skipulag@arborg.is. 

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingafulltrúi

Sæktu þér nýja appið í snjallsímann þinn og hlustaðu 
á FM957, Bylgjuna og X977 hvar og hvenær sem er.

Fáðu okkur í símann þinn!

Farðu á visir.is/utvapp eða skannaðu 
QR kóðann og sæktu Útvappið fyrir 
iOS eða Android.
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