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Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hélt fund fimmtudaginn 25. febrúar 2010 kl. 17:00 í
fundarsal bæjarstjórnar í Ráðhúsinu.
Mætt voru:

Gretar D. Pálsson, forseti bæjarstjórnar GDP
Elísabet Lára Björgvinsdóttir, ELB
Ólafur Guðmundsson, ÓG
Erla Friðriksdóttir, bæjarstjóri, EF
Lárus Ástmar Hannesson, LÁH
Berglind Axelsdóttir, BA
Davíð Sveinsson, DS
Þór Örn Jónsson, bæjarritari

Forseti bæjarstjórnar setti fund og stýrði.

1.

Fundargerðir bæjarráðs.
1.1.

Fundargerð bæjarráðs nr. 458, dags. 18.2.2010.

Liður 1 fundargerð Fræðslunefndar dags. 9.2.2010.
Fundargerð framlögð, liður 2.1. um sumarlokun Leikskólans, samþykkt að
sumarlokun verði fimm vikur þ.e. 24 virkir dagar. Fundargerð samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 3 fundargerð Landbúnaðarnefndar Stykkishólmsbæjar, dags. 3.2.2010.
Fundargerð framlögð. Fyrir var tekið erindi MAST varðandi breytingu á
sauðfjár-varnalínu á Breiðafirði, þannig að Bjarneyjar tilheyri Snæfellsneshólfi.
Miðað við fyrirliggjandi gögn og að vandlega athuguðu máli sér nefndin ekki
ástæðu til að leggjast gegn því. Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 5 fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar, dags.15.2.2010.
Fundargerð framlögð.
Liður 2 Smiðjustígur 2a, byggingarleyfi, ofanábygging.
Guðmundur Jón Sigurðsson kt. 060672 4239 sækir um að byggja ofan á
íbúðarhúsið við Smiðjustíg nr.2 a, sbr. teikningar frá Hjörleifi Sigurþórssyni/
Brynjari Davíðssyni dags. 10.01.2010. Samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar
liggur fyrir.
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Nefndin samþykkir að grenndarkynna byggingarleyfisumsókn samkvæmt 7.
mgr. 43. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, fyrir eigendum eftirtalinna
húsa: Austurgötu nr. 1, 3, 5, 6, 7 og 9 og fyrir Smiðjustíg nr. 2 og 3.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 3 Hesthúsabyggð, reiðskemma.
Sæþór Þorbergsson og Lárus Ástmar Hannesson sækja um f.h.
Hesteigendafélags Stykkishólms að staðsetja reiðskemmu suðaustan við
æfingasvæði félagsins sbr. myndir og bréf dags. 13.02.2010.
Nefndin samþykkir að kynna erindið fyrir eigendum Hjallatanga nr. 11 og 34 og
Móholts nr. 6, 8 og 10.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt. Lárus sat hjá vegna tengsla.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt. Lárus sat hjá vegna tengsla.
Liður 4 Aðalgata 5, breyta íbúð í skrifstofuhúsnæði.
Davíð Kr. Pitt sækir um f.h. Marz sjávarafurðir ehf, að breyta íbúðarhúsnæði á
efri hæð hússins við Aðalgötu 5 (gamla pósthúsið), í skrifstofuhúsnæði sbr.
teikningar dags. 12.02.2010.
Erindi samþykkt að uppfylltum skilyrðum.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 5 Hafnargata, umferðarmál.
Lagður fram tölvupóstur frá Ólafi Guðmundssyni dags. 27.01.2010 um að
bannað verði að leggja ökutækjum í Hafnargötu.
Nefndin leggur til að bannað verði að stöðva og leggja við Hafnargötu.
Bæjarráð samþykkir að bannað verði að leggja bifreiðum beggja megin við
Hafnargötu frá Skólastíg að Aðalgötu.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt. Ólafur sat hjá vegna tengsla.

Liður 7 framkvæmdaleyfi OR vegna hita- og vatnsveitulagna.
Indriði Indriðason sækir um f.h. Orkuveitu Reykjavíkur framkvæmdaleyfi til
að leggja heita- og kaldavatnslagnir milli Hjallatanga og Hamraenda eftir
reiðstíg, sbr. yfirlitsmynd dags. 12.02.2010. Framkvæmdatími er áætlaður á
árinu 2010.
Erindi samþykkt. Helgi sat hjá vegna tengsla undir lið nr. 7.
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Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.

Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
Liður 18 Frumkvöðull Vesturlands 2009.
Samþykkt að tilnefna Íslenska Bláskel ehf. fyrir frumkvöðlastarf í ræktun á bláskel í
Breiðafirði og vinnslu á beltisþara.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku:LÁH,GDP og EF
Liður 19 Byggðakvóti fiskveiðiársins 2009/2010.
Framlagt.
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar mótmælir áframhaldandi lækkun hámarks
byggðakvóta úr 210 tonnum í 150 tonn sbr. 4. gr. B í reglugerð
sjávarútveggsráðuneytis um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga.
Á síðasta ári var byggðakvóti skertur vegna strandveiða og hámark lækkað úr
210 í 150 tonn. Byggðakvóti hefur verið aukinn að nýju, en hámarkið er enn
óbreytt. Áhrif þessa eru veruleg í Stykkishólmi. Þessi skerðing um 60 tonn í
hámarki þýða 120 tonn í löndun og vinnslu vegna ákvæða um tvöföldun í
reglugerð.
Strandveiðar geta haft jákvæð áhrif, en eins og þær voru settar upp á síðasta ári
þá höfðu þær neikvæð áhrif í Stykkishólmi hvað varðar löndun og vinnslu
vegna áhrifa skerðingar byggðakvóta vegna strandveiðanna. Nú er sýnt að
þessi áhrif verði varanleg þar sem hámarkið verður aftur 150 tonn í stað 210
tonna áður. Þrátt fyrir aukningu byggðakvóta.
Landaður afli strandveiða var um 97 tonn í Stykkishólmi á síðasta ári, lítið sem
ekkert af þeim afla var unnin í Stykkishólmi. Þetta er 23 tonnum minni landaður
afli en ef byggðakvóti hefði ekki verið skertur og 120 tonnum minna af unnum
afla. Áætla má að þetta sé um einn mánuður í vinnslu á staðnum sem er um 10%
skerðing.
Stykkishólmsbær hefur fengið úthlutað samkvæmt b-lið reglugerðarinnar vegna
hruns skeljastofnsins. Útgerðirnar sem stunduðu skelveiðar á
viðmiðunartímanum hafa fengið úthlutað vegna þessa einnig , en það fer
minnkandi á hverju ári vegna þess að inn í viðmiðunarárin eru komin ár sem
engin skelveiði var vegna hruns.
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar skorar á sjávarútvegsráðherra að hækka
hámarkið að nýju í 210 tonn.
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Lárus sat hjá í þessum lið.
Samþykkt með fjórum atkvæðum þrír sitja hjá
Undirrituð mótmæla áframhaldandi lækkun hámarks byggðakvóta úr 210 tonnum í 150
tonn. Þessi lækkun byggðakvótans hefur neikvæð áhrif á atvinnustig og tekjuöflun
hafnar og byggðalagsins. Lækkunin hefur einnig neikvæð rekstraráhrif á þau fyrirtæki
sem hverju sinni fá kvótann til veiða og eða vinnslu.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Davíð Sveinsson
Samþykkt með þremur atkvæðum og fjórir sitja hjá.

Liður 20 bréf Sjávarútvegsráðuneytis, dags. 31.1. 2010 varðandi úthlutun
byggðarkvóta og niðurstöðu þess.
Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi sérreglur.

Byggðakvótanum er úthlutað sbr. 4. gr. B. reglugerðar nr. 83/2010, þ.e. úthlutun
vegna samdráttar í vinnslu á skel. Einungis þeir aðilar sem orðið hafa fyrir
þessum samdrætti verði úthlutað hlutdeild í byggðakvótanum. Það eru bátar
þeirra útgerða sem eiga aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1. september
2009 og stunduðu skelveiðar í Breiðafirði á tveimur síðustu skelvertíðum og
aðilar sem keypt hafa báta eða útgerðir sem orðið hafa fyrir þessum samdrætti
og stunduðu skelveiðar í Breiðafirði á tveimur síðustu skelvertíðum.
Byggðakvóta verði úthlutað í hlutfalli við aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði
þann 1. september 2009.

Samþykkt með fimm atkvæðum gegn tveimur.
Tillaga um skiptingu byggðakvóta
Undirrituð leggja til að helmingur byggðakvóta fari til að bæta þeim sem höfðu
aflahlutdeild í hörpuskel upp samdrátt vegna banns við skelfiskveiðum á
Breiðafirði.
Helmingur byggðakvótans fari til þeirra báta sem hafa landað í
Stykkishólmshöfn frá og með upphafi kvótaárs 2008 og fram til loka kvótaárs
2009 og skiptist í jöfnu hlutfalli við landaðan afla í Stykkishólmshöfn frá og
með upphafi kvótaárs 2008 og fram til loka kvótaárs 2009.
Útgerðum sem úthlutað er byggðakvóta er skylt að leggja til aflaheimildir að
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lágmarki til jafns við úthlutaðan byggðakvóta sem einnig verði unninn í
fiskvinnslu í bæjarfélaginu.
Greinargerð
Við teljum að þann kvóta sem byggðarlagið fær úthlutað vegna tekjumissi
vegna banns við skelveiðum vel varið á þennan hátt. Með þessari úthlutun er
kominn hvati fyrir útgerðir að landa afla í Stykkishólmshöfn sem eykur tekjur
hafnarinnar og byggðarlagsins í heild.
Berglind Axelsdóttir
Lárus Á. Hannesson
Tillaga fellur samanber samþykkt tillögu hér að ofan.
Til máls tóku: LÁH,DS,ELB,GDP og EF
Liður 21 bréf Lánasjóðs sveitarfélaga, dags. 24.1. 2010 varðandi ósk eftir
heimild frá sveitastjórn fyrir því að Lánasjóður birti upplýsingar um stöðu
lána sveitafélagsins hjá sjóðnum.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 22 fjárhagsáætlun Menningarráðs Vesturlands 2010 og
menningarsamningur 2010.
Fjárhagsáætlun og menningarsamningur framlögð og samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: LÁH og GDP
Liður 23 tölvupóstur, dags. 27.1. 2010 frá siglingadeild Snæfells varðandi
beiðni um niðurfellingu ársgjalds af geymslusvæði í Heljarmýri árið 2010 verði
fellt niður.
Samþykkt að styrkja Siglingadeild Snæfells vegna leigugjalds í Heljarmýri fyrir
árið 2010.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 24 bréf, dags. 25.1. 2010 varðandi beiðni um fjárstuðning sveitafélagsins
við forvarnastarf SAMAN-hópsins á árinu 2010.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við erindinu.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 25 kostnaðaráætlun NSV vegna verkstjórnar við verkefnið ágengar
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plöntur.
Bæjarstjóra falið að ganga til samninga við NSV á grundvelli kostnaðaráætlunar.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku: BA,LÁH,ELB og GDP
Liður 26 bréf, Kvenfélagsins Hringsins varðandi beiðni um niðurfellingu
fasteignagjalda, dags. jan. 2010.
Samþykkt að veita Kvenfélaginu Hringnum styrk sem nemur
fasteignagjöldum vegna Aðalgötu 24 fyrir árið 2010.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 27 bréf Norska hússins, dags. 12.1.2010. varðandi áætlanir um dagskrá
næsta árs. Ásamt ósk um styrk vegna fasteignagjalda.
Samþykkt að veita Norska húsinu styrk að upphæð 400.000 kr. vegna
sumardagskrá samkvæmt fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2010.
Samþykkt að veita Norska húsinu styrk sem nemur fasteignagjöldum vegna
Hafnargötu 5 og Reitaveg 3 fyrir árið 2010.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku:DS og GDP
Liður 28 uppbygging á þjónustu og búsetuúrræðum fyrir aldraða og fatlaða í
Stykkishólmsbæ - skýrsla febrúar 2010.
Skýrsla framlögð og vinnuhópnum þökkuð vel unnin störf. Samþykkt að taka
tillögurnar til gaumgæfilegrar athugunar.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt. Samþykkt að vísa skýrslunni til umsagnar
þjónustu hóps aldraðra og stjórnar Dvalarheimilis Stykkishólms.
Samþykkt að óska eftir kynningu fyrir bæjarstjórn á skýrslunni.
Til máls tóku:DS,LÁH,BA,EF,ELB og GDP
Liður 29 bréf SSV dags.10.2.2010. varðandi eflingu sveitastjórnarstigsinssameiningarmál.
Bæjarráð staðfestir þátttöku Stykkishólmsbæjar í verkefninu. Samþykkt að tilnefna
Erlu Friðriksdóttur bæjarstjóra í vinnuhóp um sameiningarmál sveitarfélaga á
Vesturlandi.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 30 bréf dags. 15.2.2010, frá Lionsklúbb Stykkishólms varðandi styrk
sem nemur fasteignargjöldum á Aðalgötu 4a, fyrir árið 2010.
Samþykkt að veita Lionsklúbbi Stykkishólms styrk sem nemur fasteignagjöldum
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vegna Aðalgötu 4a fyrir árið 2010.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 31 bréf dags. 15.2.2010, frá Golfklúbbinum Mostra varðandi beiðni um
styrk vegna fasteignagjalda árið 2010.
Samþykkt að veita Golfklúbbnum Mostra styrk sem nemur fasteignagjöldum vegna
Aðalgötu 29 fyrir árið 2010.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 32 bréf dags. 15.2.2010. frá Golfklúbbinum Mostra varðandi rekstur
upplýsingamiðstöðvar í Stykkishólmi.
Samþykkt að ræða við Golfklúbbinn Mostra, jafnframt samþykkt að leita umsagnar
hjá Eflingu Stykkishólms og atvinnumálanefnd.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku:LÁH og GDP
Liður 33 listi yfir óinnheimtanlegar skuldir viðskiptamanna.
Samþykkt að afskrifa þessar skuldir.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 34 stefna Jóhönnu Jónu Guðbrandsdóttur á hendur Stykkishólmsbæ.
Tillaga að áfrýja dómi Héraðsdómi Vesturlands í máli Jóhönnu Jónu
Guðbrandsdóttur gegn Stykkishólmsbæ til Hæstaréttar Íslands á grundvelli álits
lögmannanna Láru V. Júlíusdóttur og Benedikts Guðbjartssonar. Lagt til að fela
Láru V. Júlíusdóttir Hrl. að fara með málið fyrir hönd Stykkishólmsbæjar.
Samþykkt með fjórum atkvæðum þrír sátu hjá samkvæmt bókun.
Undirrituð telja að aðgerða hafi vissulega verið þörf í málefnum þáverandi
forstöðumanns dvalarheimilisins Jóhönnu Jónu Guðbrandsdóttur. Það virðist
einnig ljóst ef tekið er mið af þeim dómi sem fallinn er í málinu og umsagna
lögfræðinga að um brot á stjórnsýslu hafi verið að ræða við uppsögn Jóhönnu.
Áfrýjun og möguleikar til breyttrar niðurstöðu Stykkishólmsbæ í vil byggir því
á þeim forsendum sem tekið er mið af við niðurstöðu ákvörðunar um
bótagreiðslu í þeim dómi sem fallinn er.
Hafa ber í huga að fjárhagsleg útgjöld Stykkishólmsbæjar gætu aukist ef
niðurstöður Hæstaréttar yrðu Stykkishólmsbæ í óhag.
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Þar sem undirrituð komu hvergi að framkvæmd uppsagnarinnar munum við sitja
hjá við afgreiðslu þessa máls.
Lárus Ástmar Hannesson
Berglind Axelsdóttir
Davíð Sveinsson
Til máls tóku: BA,LÁH,ELB,EF og GDP
Samningar/tilboð.
Liður 35 drög að samningi um verkfræðihönnun á tónlistarskóla við
Borgarbraut.
Bæjarstjóra falið að ganga til samninga á grundvelli draga að samningi.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 36 Golfklúbburinn Mostri leigusamningur 2010.
Samningur framlagður og samþykktur.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 37 samningur um gagnkvæma aðstoð slökkviliða á Vesturlandi.
Samningur framlagður og samþykktur.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
2.

Fundargerðir nefnda.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Fundargerð fræðslunefndar, dags. 9.2.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.
Fundargerð þjónustuhóps aldraðra, dags. 11.2.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Fundargerð landbúnaðarnefndar, dags. 3.2.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.
Fundargerð skólanefndar tónlistarskólans, 2.2.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Til máls tóku: LÁH og GDP
Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, dags. 15.2.2010.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.

Fundi slitið kl. 18:08
Þór Örn Jónsson
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