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FUNDARGERÐ SVEITARSTJÓRNAR 

 

Þriðjudaginn 3. apríl 2018 var fundur haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar kl 16.00 á skrifstofu 

sveitarfélagsins.  

Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Halldór G. Ólafsson, Róbert Kristjánsson, Steindór R. 

Haraldsson, Inga Rós Sævarsdóttir og Magnús B. Jónsson  

  

Adolf H. Berndsen oddviti setti fundinn og stjórnaði honum. Sveitarstjóri ritaði fundargerð.  

 

1. Óveruleg breyting á aðalskipulagi 

Fyrir fundinum lá tillaga að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi sveitarfélagsins 2010-2022. Í 

tillögunni er skilgreint nánar að hafnarmannvirki geti verið innan marka hafnarsvæðisins. Einnig lá 

fyrir fundinum gátlisti fyrir mat á hvort breyting skipulagsins telst óveruleg. Samkvæmt gátlistanum 

er um óverulega breytingu að ræða.  

Svohljóðandi bókun var samþykkt:  

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagastrandar samþykkir að gera óverulega breytingu á Aðalskipulagi 

Skagastrandar 2010-2022 skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Breytingin er gerð til þess að skilgreina hafnarsvæði sveitarfélagsins rýmra en gert er í gildandi 

aðalskipulagi.  

Markmið breytinganna er að liðka fyrir smávægilegum framkvæmdum á hafnarsvæðinu án þess að 

til þurfi að koma breyting á aðalskipulagi.  

Innan skilgreiningar er einngi hafflötur hafnarinnar. 

 

Umræður urðu um aðrar skipulagsbreytingar sbr. fundargerð hafnar- og skipulagsnefndar á fundi 15. 

mars sl. Sveitarstjóri greindi frá stöðu skipulagsvinnu við Einbúastíg 8-10 og kom fram að uppdrættir 

af lóðamörkum og byggingareitum liggja í grundvallaratriðum fyrir og þar með sé komin grunnur að 

deiliskipulagsvinnu.  

2. Skýrsla KPMG og Varasjóðs húsnæðismála um félagslegt húsnæði 

a) Fyrir fundinum lá bréf Varasjóðs húsnæðismála dags. 21. mars 2018 þar sem 

kynnt er úttekt á stöðu félagslegra íbúða í 20 sveitarfélögum og jafnframt sendar skýrslur með 

niðurstöður greiningar í einsökum sveitarfélögum og hins vegar heildarskýrsla með niðurstöðum sem 

ná til allra sveitarfélag sem til skoðunar voru. Með bréfinu er óskað samþykkis á að birta niðurstöður 

í heild og fyrir hvert sveitarfélag á heimasvæði Varasjóðs húsnæðismála á vef Velferðarráðuneytisins 

og á heimasíðu Íbúðalánsjóðs.  

Fyrir fundinum lá einnig minnisblað sveitarstjóra um skýrsluna þar sem gerð er grein fyrir 

leiðréttingum sem sendar voru Varsjóði um skýrsluna. Sveitarstjórn ræddi fyrirliggjandi erindi og 

þau gögn sem lágu fyrir fundinum. Sveitastjórn gerir ekki athugasemdir við að skýrslurnar verði 

birtar en telur rétt að athugasemdir verði birtar jafnframt. 

 

b) Sala félagslegra íbúða var tekin til umræðu. Fram kom að íbúðin Suðurvegur 14, sem er 

fjögurra herbergja í raðhúsi sé að losna úr leigu. Samþykkt að auglýsa íbúðina til sölu.  
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3. Kosning skoðunarmanna 

Fyrir fundinum lá bréf Lárusar Ægis Guðmundssonar dags. 22. ágúst 2017 þar sem hann óskar eftir 

að vera leystur frá því verkefni að vera skoðunarmaður ársreikninga sveitarfélagsins. Bréfið var áður 

til umfjöllunar í sveitarstjórn 20. september 2017 en þá var kjöri skoðunarmanns frestað.  

Samþykkt að Jensína Lýðsdóttir verði skoðunarmaður í stað Lárusar.  

 

4. Vinabæjamót í Växjö 

Fyrir fundinum lá boð frá bæjarstjóra Växjö á vinabæjamót dagana 3.-6. maí 2018. Samþykkt að taka 

þátt í mótinu og sveitarstjórnamenn svari fyrir 9. apríl um þátttöku. Sveitarstjóra falið að annast 

skráningu og skipuleggja ferðamáta.   

 

 

5. Fundargerð Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 23.03.2018 

Fundargerðin var til kynningar 

 

6. Önnur mál 

Halldór lagði til að sveitarstjórn samþykkti svohljóðandi tillögu að ályktun vegna frumvarps um 

strandveiðar sem er til umfjöllunar á Alþingi: 

 

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagastrandar fagnar tilkomu nýs frumvarps atvinnuveganefndar um 

strandveiðar enda er þar leitast við að auka öryggi, jafnræði og efla strandveiðikerfið í heild. Jákvætt 

er að í frumvarpinu er gert ráð fyrir auknum aflaheimildum í kerfið og litið er til aukins frjálsræðis 

hvað varðar val á veiðidögum. Báðir þessir þættir munu styrkja samfélög við Húnaflóa. 

Sveitarstjórn leggst hins vegar alfarið gegn þeim hugmyndum frumvarpsins er lúta að því að hafa 

landið allt sem einn kvótapott fyrir strandveiðar þar sem Fiskistofa hafi svo heimildir til þess að 

stöðva veiðar þegar heildarmagni er náð. Slíkar breytingar munu valda miklum tilfærslum á því hvar 

strandveiðar munu verða stundaðar og því stórlega veikja margar fiskihafnir og hreinlega ógna 

rekstargrundvelli fiskmarkaða meðal annars við Húnaflóa. Að því leyti fer frumvarpið gegn 

upphaflegu markmiði með strandveiðum þar sem leitast var við að styrkja sjávarbyggðir.  

Sveitarstjórn skorar á sjávarútvegsráðherra að halda áfram að skilgreina ákveðið magn til einstakra 

svæða eins og verið hefur en leitast við að ná fram jöfnuði í aflaverðmætum á milli svæða með því 

að láta aukningu aflamagns skila sér hlutfallslega hærra inn á svæði þar sem meðalaflaverðmæti 

hefur verið lægra. Að öðrum kosti verður sjávarútvegsráðherra að tryggja öllum bátum á öllum 

svæðum að lágmarki 48 veiðidaga óháð aflamagni sem slíkar veiðar myndu leiða af sér.  

Sveitarstjórn telur með öllu ófært að ríkisvaldið standi fyrir tilraunastarfsemi með fiskveiðikerfi eins 

og strandveiðar án þess að taka sjálft ábyrgð á afleiðingum þeirra breytinga. Sjávarbyggðir og smærri 

fyrirtæki eiga ekki að þurfa að taka á sig afleiðingar slíkra tilrauna. 

Ályktunin var samþykkt.  

 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl 16.35 
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Adolf H. Berndsen  Halldór G. Ólafsson,  

 

Róbert Kristjánsson   Steindór R. Haraldsson 

 

Inga Rós Sævarsdóttir   Magnús B. Jónsson 


