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288. fundur
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hélt fund fimmtudaginn 8. nóvember 2012 kl.
17:00 í fundarsal bæjarstjórnar í Ráðhúsinu.
Mætt voru:

Lárus Á. Hannesson, LÁH
Berglind Axelsdóttir, BA
Davíð Sveinsson, DS
Egill Egilsson, EE
Gretar D. Pálsson, GDP
Hjörleifur K. Hjörleifsson,varamaður HKH
Eydís Eyþórsdóttir, varamaður EE
Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri GS
Þór Örn Jónsson, bæjarritari

Forseti bæjarstjórnar, Lárus Á. Hannesson setti fund og stýrði.
Samþykkt að taka inn með afbrigðum á dagskrá lið 4.3. bókanir vegna síldveiða á
Breiðafirði.
Dagskrá:
1.

Fundagerðir bæjarráðs.
1.1.

Fundargerð bæjarráðs nr. 490, dags. 01.11.2012.

Liður 1 fundargerð skipulags-og byggingarnefndar dags. 22.10.2012
(154. fundur).
Fundargerð framlögð.
Liður 1 Skólastígur 12, niðurrif á húsi. Fjölnir Sigurjónsson sækir um
leyfi til að rífa niður húsið við Skólastíg nr. 12 með uppbyggingu á lóð
í huga á næsta ári, samkvæmt
teikningum frá Brynjari Daníelssyni og
Hjörleifi Sigurþórssyni dags. 25.08.2007.
Samþykkt að heimila niðurrif á húsinu sem er í samræmi við gildandi
deiliskipulag af svæðinu.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 2 Austurgata 9, kvistur.
Gunnar Gunnarsson sækir um að byggja kvist á suðurhlið íbúðarhússins
við Austurgötu 9, samkvæmt teikningum frá Brynjari Daníelssyni og
Hjörleifi Sigurþórssyni dags. 5.09.2012.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
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Liður 3 Ægisgata 11, viðbygging.
Sverrir Kristjánsson sækir um leyfi til að byggja viðbyggingu við rými
sem kallað er bátaskýli samkvæmt teikningum eftir Lárus Pétursson dags.
1.09. 2012.
Erindið var grenndarkynnt fyrir eigendum húsa við Ægisgötu nr. 9 og 13.
Lögð fram athugasemd frá Björgvini Ragnarssyni og Huldu Mjöll
Hallfreðsdóttur dags. 8. október 2012.
Nefndin samþykkir að synja erindi á grundvelli eftirfarandi þátta: a) Þar
sem viðbygging er ekki innan byggingareits og ekki liggur fyrir
deiliskipulag af svæðinu
sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012 um
útgáfu byggingarleyfis gr. 2.4.4. b) Samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar
liggur ekki fyrir. c) Þar sem gert er ráð fyrir byggingu á lóðarmörkum
uppfyllir tillagan ekki skilyrði byggingareglugerðar gr. 9.7.5 um frágang á
brunahólfun byggingarhluta.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt. Gretar sat hjá.
Afgreiðslu bæjarráðs frestað.
Til máls tóku: GDP,HKH,DS,BA og LÁH
Liður 4 Austurgata 7, frágangur á lóð.
Fasteignir Ríkissjóðs /Finnur Kristinsson sækja um að ganga frá lóð ásamt
breytingum
á
fyrirkomulagi
bílastæða
og
aðkomu
við
Heilbrigðisstofnun
Stykkishólms, Austurgötu 7, sbr. erindi og
teikningar frá Landslagi dags.
5.09.2012.
Erindi samþykkt.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku:LÁH og GS
Liður 5 Nesvegur 5, stöðuleyfi.
Atli Rúnar Sigurþórsson/Dekk og Smur ehf Nesvegi 5 sækir um stöðuleyfi
á 40 ft gámi fyrir geymslu á hjólbörðum , sbr. umsókn og bréf dags. 16.06.
2012. Umsögn frá eldvarnareftirliti Stykkishólmsbæjar liggur fyrir.
Nefndin samþykkir að veita leyfi í eitt ár og hvetur eigendur að bæta útlit
gámsins.
Afgreiðsla nefndarinnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Til máls tóku:LÁH,BA,EE og DS
Liður 7 Reitarvegur 12, stækkun á lóð.
Sævar Harðarson sækir um f.h. Skipavík ehf stækkun á lóð í norður um 15
metra fyrir aðkomu að húsinu. Einnig er sótt um niðurrif á skúrbyggingu
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og klæða norðurgafl hússins ásamt að steypa 12 metra breitt plan, sbr.
tölvupóst dags 22. 10. 2012.
Nefndin tekur jákvætt í erindi, en bendir á að tryggja þarf aðkomu að
athafnasvæði í kringum verbúðir, samanber tillöguteikningu Erlars
Kristjánssonar dags. apríl 1997.
Samþykkt niðurrif á skúrbyggingu og klæða norðurgafl hússins
ásamt að steypa 12 metra breitt plan að uppfylltum skilyrðum.
Davíð sat hjá vegna tengsla.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt. Davíð og Hjörleifur sátu hjá vegna
tengsla.
Til máls tóku:GDP,DS,HKH og GS
Liður 8 Borgarbraut 4, staðsetning á leiktæki, tillaga að frágangi á
skólalóð.
Sótt er um leyfi til að staðsetja aparólu, til bráðabirgða við norðurenda
hússins, samkvæmt tillögu að frágangi á skólalóð frá Landhönnun, dags.
28.09.2012.
Nefndin tekur jákvætt í að staðsetja aparólu til bráðabirgða en leggur til að
tillaga að frágangi á skólalóð verði endurskoðuð nánar m.a. með tilliti til
aðkomu bíla að skóla og íþróttahúsi, svo og snjómokstri á lóð.
Samþykkt að staðsetja aparólu til bráðabirgða.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
Liður 2 fundargerð Umhverfisnefndar, dags. 22.10.2012 (36.fundur).
Fundargerð framlögð. Liður 1 Umhverfisnefnd leggur til að aðili innan
stjórnkerfis Stykkishólmsbæjar t.d. skipulags- og byggingafulltrúi, verði
gerður ábyrgur fyrir því að farið verði eftir þeim úrbótum sem
skýrsluhöfundur leggur til. Brýnt að allt utanumhald um þessi mál verði
bætt þannig að ábyrgðin verði skýr. Mikilvægt að þetta verði unnið í
góðri samvinnu við Hesteigendafélagið.
Árangur verði metinn næsta haust.
Afgreiðslu erindis frestað til næsta bæjarstjórnarfundar.
Samþykkt að byggingafulltrúa verði falið að kalla eftir áætlunum frá
HEFST um beitarnýtingu í ljósi niðurstaðna úttektarinnar. Óskað verði
eftir úttekt sérfræðings árlega næstu ár til að meta ástandið þar til það telst
ásættanlegt.
Til máls tóku:LÁH, GS og GDP
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Liður 3 Samþykkt um hesthús og umgengni á hesthúsasvæðinu
Fákaborg, Stykkishólmsbæ
Umhverfisnefnd gerir athugasemd við eftirfarandi: 4. grein. Nefndinni
finnst óeðlilegt að ekki megi koma heim með hey á heyskapartíma. 6.
grein. Við leggjum til að hrossatað verði í opnum gámum svo ekki
myndist of mikill hiti í honum ásamt eitruðum lofttegundum. 7. og 8
grein. Sé fyrir hendi samkomulag um þessi atriði er sjálfsagt að þau komi
fram í samþykktinni eða samið um þau upp á nýtt.
Samþykkt að vísa umsögn umhverfisnefndar og framkomnum
tillögum til umsagnar hjá stjórn Hefst. Lárus sat hjá vegna tengsla.
Fundargerð samþykkt.
Liður 3 fundargerð Hafnarstjórnar, dags. 25.10.2012 (67.fundur).
Fundargerð framlögð. Liður 5 Gjaldskrá Stykkishólmshafnar
Lagt er til að gjaldskrá hafnarinnar fylgi hækkun vísitölu neysluverðs og
verði hækkuð 1.1.2013.
Afgreiðsla Hafnarstjórnar samþykkt.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
Liður 23 bréf Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneytis, dags. 19.10.2012
varðandi umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2012/2013.
Sérreglur vegna úthlutunar byggðakvóta fiskveiðiársins 2012/2013 í
Stykkishólmi.
A) 99 þorskígildistonnum skal úthlutað til þeirra sem orðið hafa fyrir
samdrætti í vinnslu á skel. Einungis þeir aðilar sem orðið hafa fyrir
þessum samdrætti verði úthlutað hlutdeild samkvæmt þessum lið. Það
eru bátar þeirra útgerða sem eiga aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði
þann 1. september 2012 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. Byggðakvótanum verði úthlutað í
hlutfalli við aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1. september
2012. Nú á útgerðin aðra báta sem hlutdeildin er ekki á og er henni
heimilt að láta Fiskistofu úthluta byggðakvótanum á þá, svo framarlega
sem útgerð og eigandi er sami aðilinn.
B) 15 þorskígildistonnum skal úthlutað vegna samdráttar í veiðum og
vinnslu á úthafsrækju í Stykkishólmi. Einungis bátum þeirra aðila sem
orðið hafa fyrir samdrætti í veiðum og vinnslu á úthafsrækju í
Stykkishólmi, á fiskveiðiárinu 2004/2005 samkvæmt reglugerð nr.
273/2005, verði úthlutuð jöfn hlutdeild samkvæmt þessum lið, enda
geri umsækjandi sérstaklega grein fyrir skerðingunni í umsókn sinni.
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C) 96 þorskígildistonnum skal úthlutað í hlutfalli við afla í þorskígildum
sem keyrður var beint til vinnslu í Stykkishólmi og/eða landaðan afla í
þorskígildum í Stykkishólmshöfn. Aðeins þeir bátar sem flutt hafa
beint til vinnslu í Stykkishólmi og/eða landað í Stykkishólmshöfn afla
sem nemur samtals 20 þorskígildistonnum eða meira á fiskveiðiárinu
2011/2012 fá úthlutað samkvæmt þessum lið.
Samþykkt samhljóða.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt. Berglind situr hjá vegna tengsla.
Til máls tók:LÁH
Liður 24 bréf Landssambands hestamannafélaga, dags. 03.10.2012
varðandi skráningu reiðleiða.
Bæjarráð sér sér ekki fært að veita styrk.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 25 bréf Sjónarhóls, dags. 08.10.2012 varðandi rekstrarstyrk.
Bæjarráð sér sér ekki fært að veita styrk.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 26 tölvupóstur Drekaslóðar dags. 19.10.2012 varðandi
styrkbeiðni vegna fræðslu og þjónustumiðstöðvar.
Bæjarráð sér sér ekki fært að veita styrk.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 27 tölvupóstur SÁÁ dags. 23.10.2012 varðandi átak um
hlutdeild í 10% af áfengisgjaldi.
Bæjarráð styður tillögu SÁÁ varðandi átak um hlutdeild í 10% af
áfengisgjaldi. Egill sat hjá vegna tengsla.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt. Egill sat hjá vegna tengsla.
Liður 28 tölvupóstur Sverris Kristjánssonar fastaeignasala dags.
21.10.2012 varðandi forkaupsrétt Stykkishólmsbæjar vegna sölu á
Austurgötu 5.
Bæjarráð fellur frá forkaupsrétti að Austurgötu 5 í Stykkishólmi.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Liður 29 tölvupóstur Haraldar Sigurðssonar f.h. vinnuhóps Jarðvangs
Ljósufjalla dags. 24.10.2012 varðandi stofnun Jarðvangs.
Samþykkt að Stykkishólmsbær taki þátt í undirbúningi að stofnun
Jarðvangs Ljósufjalla að því tilskyldu að önnur tilgreind sveitarfélög taki
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einnig þátt í undirbúningi að stofnun jarðvangsins, í samræmi við innsent
erindi.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt með áorðnum breytingum.
Til máls tóku:LÁH,GS,DS,BA og GDP
Liður 30 sorpútboð 1.1.2013 Stykkishólmsbær.
Eftirtalin tilboð bárust:
a.
b.
c.
d.

Kubbur ehf
B. Sturluson ehf.
Íslenska Gámafélagið ehf.
Gámaþjónusta Vesturlands

61.456.000
43.149.098
18.768.190
22.790.929

kr. með vsk.
kr. með vsk.
kr. með vsk.
kr. með vsk.

Samþykkt að ganga til samninga við Íslenska Gámafélagið ehf.
Afgreiðsla bæjarráðs samþykkt.
Fundargerð samþykkt.
2.

Fundargerðir nefnda.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar, dags. 22.10.2012.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.
Fundargerð Umhverfisnefndar, dags. 22.10.2012.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.
Fundargerð Hafnarstjórnar, dags. 25.10.2012.
Fundargerð framlögð og samþykkt fyrr á fundinum.
Fundargerð Þjónustuhóps aldraðra, dags. 29.10.2012.
Fundargerð framlögð og samþykkt.

Reglur og samþykktir.
3.1.

Gámasvæði, tillaga að breyttum reglum og gjaldskrá.

a. Tillaga Gretars D. Pálssonar um gjaldskrá og reglur fyrir geymslu-og
gámasvæði Stykkishólmsbæjar.
b. Tillaga Davíðs Sveinssonar og Egils Egilssonar um gjaldskrá og reglur
fyrir gámasvæði Stykkishólmsbæjar.
Tillögum vísað til umsagnar í skipulags-og bygginganefnd.
Samþykkt samhljóða að vísa reglum og gjaldskrá til seinni
umræðu í bæjarstjórn.
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Til máls tóku: GDP og LÁH
3.2.

Samþykkt um fráveitu og rotþrær í Stykkishólmi drög 2012.

Samþykkt um fráveitu og rotþrær í Stykkishólmi drög 2012 samþykkt
að vísa samþykkt til seinni umræðu í bæjarstjórn.
Til máls tóku:GS og GDP
4.

Annað

4.1.

Fjárhagsáætlun 2013 og þriggja ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2014-

2016.
Þór Örn bæjarritari gerði grein fyrir fyrstu drögum að fjárhagsáætlun
Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2013 og þriggja ára fjárhagsáætlun
fyrir árin 2014-2016.
Samþykkt að vísa fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2013
og þriggja ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2014-2016.
til seinni umræðu í bæjarstjórn.
4.2.

Tillaga að útsvari, fasteignagjöldum og gjaldskrám 2013.

Bæjarstjóri lagði fram eftirfarandi tillögu:
Tillaga um að útsvar fyrir árið 2013 verði óbreytt miðað við fyrra ár þ.e.
14.48%.
Tillaga að álagningu fasteignagjalda árið 2013. Til samanburðar eru tölur
fyrra árs innan sviga.
Fasteignaskattur A-flokkur
0,43%
(0,43%)
Fasteignaskattur B-flokkur
1,32%
(1,32%)
Fasteignaskattur C-flokkur
1,65%
(1,65%)
Lóðaleiga íbúðarhúsnæðis
1,44%
(1,44%)
Lóðarleiga atvinnuhúsnæðis
2,50%
(2,50%)
Lóðarleiga ræktunarland
6,00%
(6,00%)
Holræsagjald íbúðarhúsnæði
0,20%
(0,20%)
Holræsagjald atvinnuhúsnæði

0,26%

(0,26%)

Sorphirðu- og sorpeyðingargjöld pr. ílát/tunnu 42.200 kr. (39.800) 6%
hækkun.
Sorphirðu og/eða sorpeyðingagjöld af fyrirtækjum verði innheimt skv.
sérstakri gjaldskrá.

Afsláttur vegna fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði
Einstaklingar
Afsl.
100%

Tillaga 2013
Tekjubil kr.
0
2.412.193

Árið 2012
Tekjubil kr.
0 2.297.327
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75%
50%
25%
0%

2.412.194
2.650.496
2.909.465
3.155.061

2.650.495
2.909.464
3.155.060
og hærra

Hjón/sambúðarfólk
Tillaga 2013
Afsl.
Tekjubil kr.
100%
0
4.075.439
75%
4.075.440
4.317.388
50%
4.317.389
4.573.926
25%
4.573.927
4.808.581
0%
4.808.582 og hærra
Hámarksafsláttur

2.297.328
2.524.282
2.770.919
3.004.820

2.524.281
2.770.918
3.004.819
og hærra

Árið 2012
Tekjubil kr.
0 3.881.370
3.881.371 4.111.798
4.111.799 4.356.120
4.356.121 4.579.601
4.579.602 og hærra

66.255

63.100

126.214
138.546
150.241

5,00%
5,00%
5,00%

Breyting
Mism.
%
194.069
5,00%
205.590
5,00%
217.806
5,00%
228.980
5,00%
228.980
5,00%
3.155

5,00%

Gjalddagar fasteignagjalda verða 5 talsins á tveggja mánaða fresti þ.e.
febrúar, apríl, júní, ágúst, október, fyrst 1. febrúar 2013.
Samþykkt samhljóða.
Til máls tóku:GDP, LÁH og GS
4.3.

Bókanir vegna síldveiða á Breiðafirði.
Bókun til umhverfis-og auðlindaráðuneytis, atvinnuvega-og
nýsköpunarráðuneytis og Hafrannsóknarstofnunar.

Síldveiðar nótaskipa hafa verið stundaðar á Breiðafirði undanfarin ár.
Nótaveiðar á grunnsævi á Breiðafirði eru vafasamar frá umhverfislegu
sjónarmiði og dæmi eru um að umhverfisspjöll hafi verið unnin á Breiðafirði
m.a. með því að dauðri síld í miklu magni hefur verið sleppt úr nótum. Síldin
sekkur til botns í stórum haugum með tilheyrandi niðurbroti. Órannsakað er
hver áhrif þessara nótaveiða upp í harðalandi hefur á sjávarbotn og þá lífríki að
öðru leyti en það væri vert að rannsaka og hvetjum við til þess.
Við teljum til verulegra bóta að þessa vertíð er eftirlitsmaður um borð í hverju
nótaskipi.
Áskorun.
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar fagnar því að haustið 2011 hafi verið úthlutað
350 tonna síldarkvóta til smábáta. Kvótinn var þó ekki nýttur að fullu 2011.
Bæjarstjórn fagnar einnig að úthlutað hafi verið 600 tonna kvóta fyrir haustið
2012 til smábáta. Þeim kvóta hefur þegar verið úthlutað. Við teljum að öll rök
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séu fyrir að hagkvæmt og rétt sé að heimila síldveiðar smábáta í net í mun
meira magni, en gert er.
Netaveiðarnar eru umhverfisvænar og koma sjómenn með gæða hráefni til
vinnslu. Aflinn er unninn mjög ferskur og útgerðamenn borga 13 krónur í
veiðigjald til ríkisins af hverju kílói. Þegar fyrirkomulag veiða og vinnslu er
með þessum hætti er verðmæta- og atvinnusköpunin eins og best verður á
kosið.
Bæjarstjórn Stykkishólms skorar á Steingrím J. Sigfússon atvinnuvega- og
nýsköpunarráðherra að auka síldarkvóta til netaveiða á Breiðafirði.
Til máls tóku: allir

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:40
Þór Örn Jónsson
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