FUNDARGERÐ
544. fundur sveitarstjórnar Mýrdalshrepps var haldinn fimmtudaginn 17. mars 2016 kl. 15:00 á
skrifstofu hreppsins, Austurvegi 17 í Vík.
Fundinn sátu undirritaðir aðal- og varamenn, en auk þeirra sat Friðrik Einarsson endurskoðandi fundinn
undir liðnum ársreikningur Mýrdalshrepps 2015. Sveitarstjóri ritaði fundargerðina á tölvu.
Oddviti setti fundinn og stjórnaði honum og óskaði eftir því að eftirtalin mál yrðu tekin á dagskrá
fundarins:
 Minnisblað sveitarstjóra um lóðina Bakkabraut 18, verður liður III – 9 á dagskránni
 Kaupsamningur vegna Sunnubrautar 12, verður liður III – 10 á dagskránni
 Bréf frá Ástþóri Jóni Tryggvasyni um málefni íþróttavallarins, verður liður III – 11 á dagskránni
Jafnframt óskaði oddviti eftir því að liður III – 3 Ársreikningur Mýrdalshrepps 2015 fyrri umræða, yrði
tekinn fyrir fyrst á fundinum.
Sveitarstjóri gerði grein fyrir verkefnum síðustu vikna

Gerðir fundarins
I.

Fundargerðir til staðfestingar.
1. Fundargerð 221. fundar fræðslunefndar Mýrdalshrepps frá 8. mars 2016
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar
2. Fundargerð 236. fundar skipulags- og bygginganefndar frá 16. mars 2016
1.
Höfðabrekka – Deiliskipulag
Lögð er fram deiliskipulagstillaga fyrir Höfðabrekku til samþykktar samkv. 41.gr.
skipulagslaga nr.123/2010
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar

II.

2.

Hvammból - Deiliskipulag
Lögð er fram deiliskipulagstillaga fyrir Hvammból til samþykktar samkv. 41.gr. skipulagslaga
nr.123/2010
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar

3.

Hvammból– Aðalskipulagsbreyting
Lögð er fram tillaga um breytingu á aðalskipulagi Mýrdalshrepps. Skilgreint verður nýtt
verslunar og þjónustusvæði að Hvammbóli á grundvelli deiliskipulags.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar

4.

Reynisdalur – Stofnun lóðar
Sótt er um stofnun sumarhúsalóðar úr upprunalandi Reynisdals.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar

Innsend erindi til afgreiðslu.
1. Erindi frá 112.is vegna ljósleiðara í Dyrhólaey
Óskað er heimildar til að leggja ljósleiðara að tengiskáp sem er í klósettaðstöðunni á Háey
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við lagningu ljósleiðarans, en leggur áherslu á að vandað verði
til verka við lagninguna.
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2. Umsókn um lóðirnar Sunnubraut 33 og 35 frá Páli Tómassyni.
Sveitarstjórn samþykkir að úthlutunina. Sveitarstjórn stefnir að því að settir verði skýrir skilmálar
í deiliskipulag svæðisins um að óheimilt verði nýta nýbyggð íbúðahús á svæðinu undir
ferðaþjónustu.
3. Umsókn um lóðina Sunnubraut 26 frá Ólöfu Ósk Þorsteinsdóttur.
Sveitarstjórn samþykkir úthlutunina. Sveitarstjórn stefnir að því að settir verði skýrir skilmálar í
deiliskipulag svæðisins um að óheimilt verði nýta nýbyggð íbúðahús á svæðinu undir
ferðaþjónustu.
4. Umsókn um lóðina Sunnubraut 32 frá Oddnýju S. Teitsdóttur.
Sveitarstjórn samþykkir úthlutunina. Sveitarstjórn stefnir að því að settir verði skýrir skilmálar í
deiliskipulag svæðisins um að óheimilt verði nýta nýbyggð íbúðahús á svæðinu undir
ferðaþjónustu.

III.

Málefni til umfjöllunar / afgreiðslu.

1. Minnisblað sveitarstjóra um fund hjá Almannavörnum ríkisins vegna flóðahættu frá Kötlugosi í
Vík
Fram var lagt til upplýsinga minnisblað sveitarstjóra um þá vinnu sem er í gangi við mat á
flóðahættu til Víkur af hamfaraflóði í Múlakvísl í tengslum við Kötlugos.
2. Viðhald á Austurvegi 17
Sveitarstjóri greindi frá samkomulagi eigenda um áfanga í viðhaldi á Austurvegi 17.
3. Tillaga B-lista um stofnun almenns íbúðafélags.
Fram var lögð tillaga B- lista um að sveitarfélagið hafi forgöngu um stofnun almenns íbúðafélags
sem hafi það að markmiði að byggja leiguíbúðir í Vík. Jafnfram er sveitarstjóra falið að kanna
áhuga félagasamtaka og fyrirtækja á þátttöku í slíku félagi og boða til kynningarfundar með
félags- og húsnæðismálaráðherra um málið.
Sveitarstjórn samþykkir tillöguna. M-listi styður tillögu B- lista heilshugar.
4. Ársreikningur Mýrdalshrepps 2015 fyrri umræða
Friðrik Einarsson endurskoðandi frá KPMG mætti á fundinn undir þessum lið. Friðrik fór yfir
ársreikninginn og skýrði hann. Sveitarstjórn þakkar sveitarstjóra og starfsmönnum skrifstofu
Mýrdalshrepps fyrir vinnu við gerð ársreiknings sveitarfélagins. Sveitarstjórn samþykkir að vísa
ársreikningnum til síðari umræðu.
5. Tillaga M-lista um vinnu við fjárhagsáætlun 2017
Samþykkt að vísa tillögunni til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár.
Eva Dögg Þorsteinsdóttir situr hjá við afgreiðslu tillögunar.
6. Tillaga M-lista um stefnumótun fyrir uppbyggingu Hjallatúns
Meirihluti sveitarstjórnar bendir á að málefni aldraðra eru verkefni ríkisins. Undanfarin a.m.k.
áratug hefur á hverju ári verið þrýst á stjórnvöld um uppbyggingu á Hjallatúni og hækkun á
daggjöldum til minni hjúkrunar- og dvalarheimila án mikils árangurs. Það er mat meirihlutans að
fundarraðir sveitarstjórnarmanna um þau mál bæti þar engu við.
M-listinn harmar að meirihlutinn vilji ekki skipa starfshóp sem móti skýra sýn á uppbyggingu
Hjallatúns.
7. Tillaga M-lista um dekkjakurl á sparkvelli
Meirihluti sveitarstjórnar vísar í þessu sambandi til samráðs á vettvangi Sambands íslenskra
sveitarfélaga, Umhverfisstofnunar, Knattspyrnusambands Íslands og Reykjavíkurborgar um
dekkjakurl á íþróttavöllum. Á þeim vettvangi hefur komið fram að ekki liggur skýrt fyrir hvaða
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gúmmíefni uppfylla það skilyrði að vera viðurkennd til þessara nota. Sveitarstjórn Mýrdalshrepps
mun áfram fylgjast með framvindu þessa máls, en bíða með ákvarðanir um að skipta út
gúmmíkurli á sparkvellinum þar til niðurstaða liggur fyrir.
8. Samþykkt um húsaleigustyrki til háskólamenntaðra starfsmanna
Fram var lögð tillaga að lagfæringu á samþykkt sveitarfélagsins um húsaleigustyrki til
háskólamenntaðra starfsmanna sveitarfélagsins.
9. Minnisblað sveitarstjóra um lóðina Bakkabraut 18
Lagt fram til upplýsinga.
10. Kaup sveitarfélagsins á fasteigninni Sunnubraut 12 í Vík
Fram var lögð tillaga um kaup Mýrdalshrepps á fasteigninni Sunnubraut 12 af Íbúðalánsjóði og
fram lagður kaupsamningur þar að lútandi. Sveitarstjórn samþykkir kaupin og felur sveitarstjóra
að undirrita samninginn og vinna að nauðsynlegri lántöku vegna kaupanna. Samþykkt er að taka
80% kaupverðsins að láni ef kostur er en að 20% verðsins verði fjármagnað með lækkun á
tekjuafgangi skv. fjárhagsáætlun 2016.
M- listinn óskar bókað: Þar sem þetta mál var sett inn á dagskrá fundarins við upphaf fundar og
M-listinn hefur ekki haft tíma til að kynna sér málið til hlítar mun M- listinn ekki taka afstöðu til
málsins að svo stöddu.
11. Tölvupóstur frá Ástþóri Jóni Tryggvasyni 26. febrúar 2016.
Framlagt til kynningar

IV.

Fundargerðir til kynningar.

1. Fundargerð 835. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 29. janúar 2016
Lagt fram til kynningar
2. Fundargerð 17. fundar Bergrisans bs. frá 3. mars 2016
Lagt fram til kynningar
3. Fundargerð 170. fundar heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 4. mars 2016
Lagt fram til kynningar
4. Fundargerð stjórnar Kötluseturs frá 26. janúar 2016
Lagt fram til kynningar
5. Fundargerð stjórnar Kötluseturs frá 26. febrúar 2016
Lagt fram til kynningar
6. Fundargerð stjórnar Kötluseturs frá 10. mars 2016
Lagt fram til kynningar
7. Fundargerð 504. fundar stjórnar SASS frá 15. janúar 2016
Lagt fram til kynningar
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V.

Kynningarefni.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 18.05

____________________________
Elín Einarsdóttir oddviti

_____________________________
Ingi Már Björnsson

___________________________
Þráinn Sigurðsson

_____________________________
Eva Dögg Þorsteinsdóttir

___________________________
Eiríkur Tryggvi Ástþórsson
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