128. fundur Breiðafjarðarnefndar, haldinn 23. nóvember 2012 í Stykkishólmi
Mætt: Halla Steinólfsdóttir formaður, Eiríkur Snæbjörnsson, Sigurður Þórólfsson,
Magnús A. Sigurðsson, Trausti Baldursson, Ásgeir Gunnar Jónsson varamaður og
Þórólfur Halldórsson varamaður. Guðríður Þorvarðardóttir varaformaður, Arnheiður
Jónsdóttir og Erla Friðriksdóttir boðuðu forföll.
Fundarritari: Pálmi Freyr Sigurgeirsson
Formaður setti fund kl. 10:40.
Breiðafjarðarnefnd skipuð 10. október 2012
Þann 10. október sl. skipaði umhverfisráðherra, Svandís
Breiðafjarðarnefnd til næstu fjögurra ára. Í nefndinni sitja nú:

Svavarsdóttir

Formaður skipaður án tilnefningar
Halla Steinólfsdóttir, formaður
Guðríður Þorvarðardóttir, varaformaður
Frá Fornleifavernd ríkisins
Magnús A. Sigurðsson
Agnes Stefánsdóttir varamaður
Frá Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofu Vesturlands og Náttúrustofu Vestfjarða
Trausti Baldursson
Róbert Arnar Stefánsson varamaður
Frá Héraðsnefnd Snæfellinga
Erla Friðriksdóttir
Ásgeir Gunnar Jónsson varamaður
Frá Reykhólahreppi
Eiríkur Snæbjörnsson
Signý Magnfríður Jónsdóttir varamaður
Frá Dalabyggð
Sigurður Þórólfsson
Hugrún Hjartardóttir varamaður
Frá Vesturbyggð
Arnheiður Jónsdóttir
Þórólfur Halldórsson varamaður
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Fundargerð 127. fundar
Afgreiðsla: Fundargerðin var upplesin og samþykkt.

Svæðisgarður á Snæfellsnesi
Svæðisskipulagsnefnd Snæfellsness og stýrihópur svæðisgarðsins leita eftir ábendingum
og tillögum varðandi nálgun og helstu forsendur áætlunargerðarinnar.
Afgreiðsla:
Breiðafjarðarnefnd fagnar tillögu um svæðisgarð á Snæfellsnesi. Vegna tengsla
svæðisgarðsins/svæðisskipulagsins
við
verndarsvæði
Breiðafjarðar
bendir
Breiðafjarðarnefnd á mikilvægi þess að við gerð svæðisskipulagsins verði þeir hlutar
sveitarfélaganna sem ná til sjávar teknir með við gerð svæðisskipulagsins.
Breiðafjarðarnefnd vekur athygli á ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga um vernd Breiðafjarðar við
gerð skipulagsáætlana. Benda má á Æðarræktarfélag Snæfellinga sem hagsmunaaðila.

Fjármál Breiðafjarðarnefndar
Pálmi lagði fram yfirlit yfir stöðu fjármála Breiðafjarðarnefndar 2012.

Önnur mál
Málþing um sögu Breiðafjarðar haldið í Stykkishólmi 24. ágúst sl.
Á málþingið mættu frá Breiðafjarðarnefnd Ásgeir Gunnar Jónsson, Eiríkur Snæbjörnsson,
Magnús A. Sigurðsson, Sigurður Þórólfsson, Þórólfur Halldórsson og Pálmi Freyr
Sigurgeirsson ritari. Þórólfur Halldórsson tók saman minnisblað um málþingið.

Þórólfur Halldórsson lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd Vesturbyggðar og
Tálknafjarðarhrepps
Með bréfi dags. 10. október 2012 skipaði Svandís Svavarsdóttir umhverfis‐ og
auðlindaráðherra Breiðafjarðarnefnd til næstu fjögurra ára. Ráðherrann ákvað upp á sitt
eindæmi, og án samráðs við sveitarfélög sem tilnefna fulltrúa til setu í nefndinni
samkvæmt lögum um vernd Breiðafjarðar, að breyta tilnefningum tveggja þeirra þannig
að tilnefndir aðalmenn voru skipaðir varamenn og tilnefndir varamenn skipaðir
aðalmenn. Ákvörðunin var ekki rökstudd í skipunarbréfum, hvorki almennt né hvers
vegna þessum tilteknu tilnefningum var breytt, en ekki einhverjum hinna.
Með bréfi til umhverfis‐ og auðlindaráðuneytisins dags. 17. október 2012 mótmæltu
Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur þessari ákvörðun ráðherra, en saman tilnefna
sveitarfélögin einn fulltrúa í nefndina fyrir Vestur‐Barðastrandarsýslu. Jafnframt kröfðust
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sveitarfélögin rökstuðnings fyrir ákvörðun ráðherra.
Með svarbréfi dags. 29. október 2012 færir umhverfis‐ og auðlindaráðherra þau rök fyrir
ákvörðun sinni að hún sé tekin með vísan til 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla.
Því er mótmælt að ráðherra hafi verið heimilt að víkja frá tilnefningum sveitarfélaganna
eins og hér stóð á. Jafnframt, að með því hafi ráðherra vegið að sjálfstjórn
sveitarfélaganna sem tryggð er samkvæmt stjórnarskrá og sáttmála Evrópuráðsins um
sjálfstjórn sveitarfélaga. Ráðherra hafi verið í lófa lagið að ná fram markmiðum um
hlutfall kynjanna í Breiðafjarðarnefnd með því að beina tilmælum þar að lútandi til
þeirra stofnana ríkisins sem tilnefna fulltrúa í nefndina. Í því sambandi vekur sérstaka
athygli að stofnanir sem heyra undir ráðuneyti ráðherrans, skuli einar tilnefnenda
komast upp með að tilnefna karl bæði sem aðalmann og varamann.
Þá vekur málsmeðferð ráðherrans furðu, og ber þess ekki merki að honum sé kunnugt
um tilvist stjórnsýslulaga nr. 37/1993, og þeirra skýru meginreglna um jafnræði,
meðalhóf, andmælarétt o.fl. sem þar er að finna og eiga við um stjórnvaldsákvarðanir
líkt og þá sem hér um ræðir.

Fundi var slitið kl. 14:00. Næsti fundur verður haldinn 12. desember 2012.
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