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Fundargerð 45. fundar  
stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga  
 
 

Árið 2018, miðvikudaginn 2. maí kl. 14:00 kom stjórn Samtaka 
sjávarútvegssveitarfélaga saman til fundar í Virkisbúð. 

Fundinn sátu: Gauti Jóhannesson, Sigrún Árnadóttir, Steinunn María Sveinsdóttir, 
Anna Lind Ragnarsdóttir og Páll Björgvin Guðmundsson. 

 

Að auki sat fundinn:  Helga Guðrún Jónasdóttir sem einnig ritaði fundargerð. 

Gestir fundarins vegna 1. dagskrárliðar voru Guðjón Bragason sviðsstjóri og Vigdís Ósk 
Häsler Sveinsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði.  

Gauti Jóhannesson, formaður, Anna Lind Ragnarsdóttir, Páll Björgvinsson, Sigrún 
Árnadóttir og Steinunn María Sveinsdóttir tóku þátt í fundinum í síma. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða - 1701001SU 

 

Fyrir fundinn höfðu drög Sambands íslenskra sveitarfélaga að umsögn um 
ofangreint frumvarp verið send stjórnarmönnum, en sambandið hefur boðið stjórn 
samtakanna samráð vegna málsins. Umsagnarfrestur rennur út 4. maí nk.  
 
Gestir fundarins fara yfir umsögn sambandsins og þær breytingar sem gerðar hafa 
verið frá síðustu umsögn, en málið er nú endurflutt frá síðasta Alþingi. 
Stjórnarmenn þakka greinargóða yfirferð um málið og viku gestir af fundi kl. 14:50. 

 

Stjórn samtakanna tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um málið 
að öðru leyti en því, að ekki er gengið nægilega langt í umsögninni hvað snertir 
skipulagsskyldu sveitarfélaga á strandsvæðum. Samtökin leggja þunga áherslu á að 
forræði sveitarfélaga í skipulagi strandsvæða, allt að einni sjómílu út frá grunnlínu 
landhelginnar verði tryggt, eins og kveðið er á um í nýsamþykktri fiskeldisstefnu 
samtakanna, aðgerðaráætlun 3.gr.  

2.  Samtök sjávarútvegssveitarfélaga - vorfundur 2018 - 1803002SU 

 
Rætt um árlega vorferð stjórnar 

 

Samþykkt að farið verði dagana 7. og 8. júní nk. í boði Sigrúnar Árnadóttur í 
heimsókn til sameinaðs sveitarfélags Garðs og Sandgerðis. Upplýsingar um tilhögun 
ferðarinnar verða sendar út þegar nær dregur. 

 
 

 

Fundi var slitið kl. 15:00 
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Gauti Jóhannesson 

Sigrún Árnadóttir 

Steinunn María Sveinsdóttir 

Anna Lind Ragnarsdóttir 

Páll Björgvin Guðmundsson 

 

 
 


