
17. fundur Breiðafjarðarnefndar haldinn mánudaginn 15. nóvember 1999 kl. 11:00 að 
Lækjargötu 12, Reykjavík. 
 
Mættir: Árni Björnsson, Jóhannes Gíslason, Ævar Petersen, Þórólfur Halldórsson, Friðjón 
Þórðarson, Sigmundur Einarsson og Sigríður Stefánsdóttir. 
Eftirtaldir boðuðu forföll: Guðmundur P. Ólafsson, Sigurður Þórólfsson og Guðríður Þorvarðardóttir. 

Rúnar Gíslason var ekki boðaður til fundar. 
 
1. Fundargerð 16. fundar. 
ÞH setti fundinn og stýrði honum. 

Fundargerð 15. fundar lesin upp og samþykkt með smávægilegum breytingum. 
 
2. Innkomnar umsagnir um verndaráætlun Breiðafjarðar. 
*Umsögn Reykhólahrepps. 
*Umsögn Vesturbyggðar 
*Umsögn Dalabyggðar 

*Umsögn frá Grundarfirði - óskað eftir fresti. 
Nefndarmenn voru sammála um nauðsyn þess að hafa efnisyfirlit, heimildarskrá og nafnaskrá í 
verndaráætluninni. Nefndarmenn voru einnig ásáttir um að hafa umsagnir sveitarfélaganna sem 
fylgiskjöl með verndaráætluninni til ráðherra. Í bréfi með verndaráætluninni til ráðherra þarf að 
leggja áherslu á hversu mikilvægt það sé að á svæði Breiðafjarðar, sbr. 2. grein laga nr. 54/1995 
um vernd Breiðafjarðar, sé eitt svæðisskipulag, ein heild eins og lögin gera í reynd kröfu um. 

Óskað verði eftir umsögn Snæfellbæjar með hraði. 
 
3. Byggingaleyfi á verndarsvæði Breiðafjarðar. 
ÞH gerir grein fyrir drögu að þeim reglum sem gilda um veitingu byggingaleyfa á verndarsvæði 

Breiðafjarðar og lagði fram samantekt sína og kynnti fyrir nefndarmönnum. 
 
4. Bréf sent til ráðuneytisins vegna beiðni til þóknunarnefndar 27. september 1999. 
Ofangreint bréf kynnt fyrir nefndarmönnum. 
 
5. Önnur mál 
Ljóst er að auka fjárframlag þarf til að koma vegna vinnu Guðríðar Þorvarðardóttur við 
verndaráætlun Breiðafjarðar. 

Nefndarmenn sammála um að taka til í sínum ranni og finna til þau erindi sem ólokið er. 
FÞ Frístundahús í landi Lækjaskógar í Dalabyggð. 
Erindi þetta var borið upp á fundinum. 
Afgreiðsla: Nefndin gerir ekki athugasemdir við innihald bréfsins en telur að umrædd bygging sé 

staðsett utan verndarsvæðis skv. 2. gr. laga um vernd Breiðafjarðar. 
 
Næsti fundur ákveðin í Reykjavík miðvikudaginn 8. desember kl 10:00. 

Fundi slitið kl 15:30. 
	  


