538. fundur

15.02.2019

538. fundur hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps
haldinn Strandgötu 38, 14. febrúar 2019
og hófst hann kl. 18:00.

Fundinn sátu:
Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG), Guðni Ólafsson (GÓ), Ingibjörg Ósk
Þórhallsdóttir (IÓÞ), Björgvin Smári Haraldsson (BSH), Lilja Magnúsdóttir (LM)
og Bryndís Sigurðardóttir (BS).
Fundargerð ritaði: Bryndís Sigurðardóttir, sveitarstjóri

Dagskrá:
Oddviti kannaði lögmæti fundarboðunar, engar athugasemdir voru gerðar og skoðast því
fundurinn löglegur. Oddviti óskar eftir afbrigði við dagskrá, að við bætast tveir liðir.
Annars vegar mál. nr. 1902471 er varðar framboð til stjórnar Lánasjóðs sveitarfélaga og
hins vegar mál. nr. 1811103 er varðar heimild til sveitarstjóra að ganga frá sölu á íbúð
sveitarfélagsins við Miðtún. Samþykkt samhljóða.
1. Fundargerðir 2019 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða - 1902436
Samþykkt samhljóða
2. Fundargerðir 2019 Hafnasambandi Íslands, - 1901330
Samþykkt samhljóða
3. Fundargerðir 2019 Samband íslenskra sveitarfélaga - 1901337
Samþykkt samhljóða
4. Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd - 39 - 1901003F
Sveitarstjórn samþykkir fundargerð nefndarinnar en afgreiðir eftirfarandi liði
sérstaklega:
4.1. Málinu frestað vegna óvissu um ábyrgð á flutningi á spennustöð á lóðinni.
4.2 - 4.9 eru rædd og samþykkt
4.1 1706039 - Guðmundur M. Ástþórsson. Umsókn um lóð, Dunhagi.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti
og leggur til að aðalskipulagsbreytingin verði endurauglýst skv. 31.gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða
Málinu frestað vegna óvissu um ábyrgð á flutningi á spennustöð á lóðinni.
Samhljóða samþykkt
4.2 1809041 – Aðalskipulag Endurskoðun
Greinargerð Landmótunar samþykkt og vísað áfram til sveitarstjórnar til
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afgreiðslu.
Samþykkt samhljóða
4.3 1902411 - Breyting á aðalskipulagi
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti
og leggur til að farið verði með hana sem óverulega breytingu á
aðalskipulagi sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Út fylltur gátlisti
skipulagsfulltrúa um óverulegar breytingar lá fyrir því til stuðning.
Samþykkt samhljóða
4.4 1902423 - Tungusilungur breyting á deiliskipulagi
Deiliskipulag sem auglýst var í stjórnartíðindum með gildistöku 1. október
2018 telst ógild þar sem ekki var búið að taka fyrir afgreiðslubréf
Skipulagsstofnunar dagsett 26. september 2018. Skipulagsfulltrúa barst
aldrei afgreiðslubréfið frá Skipulagsstofnun en í því gat stofnunin ekki tekið
afstöðu til deiliskipulagsins fyrr en ljóst er með hvaða hætti brugðist var við
athugasemdum Minjastofnunar, dagsett 15. júní 2018 og Veðurstofunnar,
dagsett 4. desember 2017. Fornleifaskráning liggur fyrir sem gerð var í júlí
2018. Í umsögn Veðurstofunnar kom fram að þörf sé á staðbundnu
hættumati ef um reglulega viðveru starfsmanna væri á svæðinu.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd leggur til að upprunalegt
deiliskipulag verði auglýst að nýju með þeirri breytingu sem sótt er um í
innsendu erindi dagsett 6. febrúar 2018. Ekki er talin þörf á að senda
tillöguna aftur til umsagnaraðila þar sem breytingin sem óskað er eftir er
óumtalsverð. Samkvæmt framkvæmdaraðila verður ekki föst viðvera á
svæðinu en stöðinni verður sinnt frá Strandgötu 39 eða eins og segir í
skilmálum: “Aðstaða fyrir starfsmenn er, og verður áfram, í byggingu
Tungusilungs á Strandgötu 39 og því ekki nauðsynlegt sé að gera
staðbundið hættumat.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að fyrirhuguð
viðbótarlandfylling er tilkynningarskyld til sveitarfélagsins sbr. C-flokkur, liður
10.23 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. sem
og mögulega liður 1.12. Framkvæmdaraðili þarf því að senda sveitarfélaginu
tilkynningu, þar sem gerð er grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd, staðsetningu
og helstu mögulegum áhrifum og óskar eftir að sveitarfélagið taki ákvörðun
um hvort framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Samþykkt samhljóða
Sveitarstjórn samþykkir breytingu á deiliskipulagi i landi Innstu Tungu og
harmar mistök í meðferð sveitarfélagsins á málinu. Sveitarstjóra falið að
fylgja verkefninu eftir.
Samþykkt samhljóða
4.5 1902432 - Breyting á deiliskipulagi - Norður botn
Lagt fram til kynningar.
Fiskeldi þar sem ársframleiðsla er 200t eða meiri og fráveita er til sjávar, er
tilkynningarskyld skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
m.s.br.
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Samþykkt samhljóða
4.6 1902415 - Túngata 28, bílskúr
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið.

Samþykkt samhljóða
4.7 1902347 - Umsókn um Byggingarleyfi
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykktir að veita byggingarleyfi
fyrir stækkun hússins.
Byggingarleyfisgjöld samtals kr. 192.787,-

Samþykkt samhljóða
4.8

1902374 - Umsagnarbeiðni Aukin framleiðsla á laxi í Patreksfirði og Tálknafirði
um 14.500 tonn
Það er sérhverju samfélagi, stóru sem smáu, nauðsynlegt að geta nýtt
aðliggjandi auðlindir sér og íbúum sínum til hagsbóta. Í því samhengi skiptir
gríðarlega miklu máli að sú auðlindanýting skapi störf á svæðinu og auki
hagsæld íbúanna, fyrirtækjanna og samfélaganna í heild.
Eins og fram kemur hefur verið bætt úr þeim annmörkum sem ÚUA tali vera
á matsskýrslu.
Niðurstöður sérfræðiálits, eru þær að aðrar eldisaðferðir sem eru nefndir
sem kostir í úrskurði ÚUA þykja ekki raunhæfir kostir enn þann dag í dag og
þar að auki uppfylla þeir kostir ekki markmið framkvæmdarinnar, sem er að
ala lax í sjókvíum á umhverfisvænan hátt.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd telur að viðbót við
frummatsskýrslu Fjarðarlax og Arctic Sea Farm uppfylli skilyrði laga og
reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum og geri grein fyrir framkvæmdinni á
fullnægjandi hátt.
Samþykkt samhljóða
Sveitarstjórn tekur undir bókun nefndarinnar og vonumst eftir farsælum endi
þessa mál.
Samþykkt samhljóða

4.9 1812120 - Svæði tekið til meðferðar hjá Óbyggðanefnd
Lagt fram til kynningar.
Sveitarstjórn telur að fylgjast þurfi vel með framvindu þessa máls og gætt
verði að hagsmunum sveitarfélagsins og landeigenda.
Samþykkt samhljóða
4.10 1901177 - Veitur Upplýsingar um veitur hjá sveitarfélögum
Byggingarfulltrúi hefur sent tölvutæk gögn um vatnsveitu- og fráveitulagnir
sveitarfélagsins til Þjóðskrár Íslands.
Lagt fram til kynningar.
4.11 1811034 - Landfræðileg upplýsingagögn sveitafélaga
Sveitarstjóra falið að svara þjóðskrá Íslands í samræmi við umræður á
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fundinum.
Samþykkt samhljóða
5. Atvinnu- og hafnarnefnd - 22 - 1901004F
Sveitarstjórn samþykkir fundargerð nefndarinnar og þakkar sömuleiðis Lilju fyrir góð
störf.
Samþykkt samhljóða
Lögð er fram bókun LM og IÓÞ
Inga Ósk (IOÞ) og Lilja (LM) lýsa alvarlegum áhyggjum af stöðu atvinnumála í
sveitarfélaginu þegar ljóst er að byggðakvóti mun aðeins nýtast fáum og búið er að
segja upp öllum starfsmönnum TV-verks ehf. Óvíst er um atvinnumöguleika
iðnaðarmanna sem þar missa vinnuna og enn er óvissa um framtíð fiskeldis í
Tálknafirði enda er ekki endalaus vinna í boði þar.
5.1 1901266 - Hafnarvörður - auglýsa eftir starfsmanni
Sveitarstjóra falið að auglýsa eftir nýjum hafnarverði. Samþykkt samhljóða
5.2 1901272 - Hafnarvog tilboð Marel vogarpallur
Nefndin samþykkir að fela sveitarstjóra og hafnarverði fjárfesta í nýrri vigt í
samræmi við fyrirliggjandi tilboð.
5.3 1812060 - Úrgangur Endurskoðun áætlunar vegna móttöku úrgangs í höfnum
Nefndin felur hafnarverði og sveitarstjóra að vinna nýja áætlun og leggja fyrir
nefndina á næsta fundi. Samþykkt samhljóða
5.4 1901186 - Kvóti Ákall vegna byggðakvóta
Atvinnu- og hafnarnefnd þakkar aðsent erindi.
Þar sem úthlutun byggðakvóta er ekki á könnu nefndarinnar og einnig að
afgreiðslu á úthlutun byggðakvóta hefur farið fram hjá sveitarstjórn þá sér
nefndin ekki tilefni til efnislegrar umfjöllunar. En engu að síður ber að styðja
við alla starfsemi sem skapar störf fyrir íbúa Tálknafjarðar, hvar sem þeir
starfa.
Sveitarstjóra falið að svara bréfritunum.
Samþykkt með tveimur atkvæðum HIJ og IJN, GSB situr hjá.
5.5 1901303 - Lokun trésmiðju
Nefndin lýsir áhyggjum sínum af stöðu mála hjá trésmiðjunni og vonar að úr
rætist.
Samþykkt samhljóða
5.6 1901267 - Uppsagnarbréf Lilja
Nefndin þakkar Lilju vel unnin störf.
5.7 1901304 - Þróun atvinnuleysis á Tálknafirði
6. Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 25 - 1902001F
Sveitarstjórn samþykkir fundargerð nefndarinnar og fagnar því að félagsmálastjóri og
íþrótta- og tómstundafulltrúi hafi framvegis fasta viðveru á skrifstofu sveitarfélagsins.
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Samþykkt samhljóða
6.1 1901200 - Vinnuhópur um skólastefnu
Tilnefningar í vinnuhóp um skólastefnu
Fræðslunefnd - JÖH
Foreldra - JLM mun leita eftir framboð úr foreldrahópi
Skóli - Fulltrúar skóla og leikskóla starfsmanna fundi þann. 12. febrúar.
Nemenda - Umsjónarkennara elsta stigs falið að finna fulltrúa nemenda.
Atvinnulífið - EDJ falið velja fulltrúa atvinnulífsins
Trappa - Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson
Skipun í hópinn verði lokið þriðjudaginn 12. febrúar.
Samþykkt samhljóða
6.2

1901255 - Þing um málefni barna í nóvember 21.-22. nóvember 2019
Umboðsmaður barna
Nefndin felur sveitarstjóra að vera fulltrúa sveitarfélagsins sem tengilið við
barnaþingið.
Samþykkt samhljóða

6.3 1901238 - Beiðni frá Sirkus Íslands Sirkushátíð í bæjarfélagið
Nefndin er spennt fyrir hugmyndinni og felur sveitarstjóra að leita eftir frekari
upplýsingum.
Samþykkt samhljóða
6.4 1811102 - Ég get - bréf frá Þjóðleikhússtjóra
Nefndin tekur vel í þetta erindi og hlökkum til að fá Þjóðleikhúsið á svæðið.
Samþykkt samhljóða
6.5 1812025 - Ársskýrsla undanþágunefndar grunnskóla 2017-2018
6.6 1901310 - Áform um lagabreytingar um menntun og ráðningu kennara
6.7 1901276 - Lykiltölur um leik- og grunnskóla eftir sveitarfélögum 2017
6.8 1901315 - Umsókn Opnun umsókna í Endurmenntunarsjóð grunnskóla 2019
6.9 1901325 - Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum
6.10 1811109 - Valdefling ungs fólks á Vestfjörðum
6.11 1812030 - Áskriftir Fyrstu skrefin á níu tungumálum
6.12 1901230 - Kennsla eftirfylgni með kennslustundum í list og verkgreinum
6.13 1812038 - Félagsmálastjóri og íþrótta og tómstundafulltrúi
Félagsmálastjóri Tálknafjarðar og Vesturbyggðar mætti á fundinn og fór
lauslega yfir sín störf. Hún mun framvegis hafa fasta viðveru á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps, alla þriðjudaga.
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7. Fundargerðir 2019 Velferðarráð - 1901217
Samþykkt samhljóða
8. Fundargerðir 2019 Fjallskilanefnd - 1901341
Sveitarstjórn frestar málinu og óskar eftir frekari upplýsingum.
Samþykkt samhljóða
9. Hrafnadalur Plan í Hrafnadal – 1901240
Lilja lýsir sig vanhæfa til að fjalla um málið.
Sveitarstjórn þakkar frumkvæðið en vill skoða svæðið betur í heild sinni. Sveitarstjóra
falið að ræða við bréfritara um nánari útfærslu.
Samþykkt samhljóða
10. Félagsstarf nemenda í FSN - 1902451
Samþykkt samhljóða
11. Til umsagnar 495. mál til umsagnar - 1902427
Sveitarstjórn sendir ekki inn umsókn
Samþykkt samhljóða
12. Til umsagnar 306. og 274 mál til umsagnar - 1902362
Vegna máls 306
Sveitarstjórn sendir ekki inn umsögn en fagnar auknum fjárframlögum til
framkvæmdasjóðs aldraðra.
Samþykkt með þremur atkvæðum, LM og IÓÞ sitja hjá
Ekki send umsögn vegna máls 274
13. Athugasemd vegna fasteignagjalda 2018 og2019 - 1901193
Sveitarstjórn samþykkir ekki að fella niður sorphirðugjald af íbúðum við Strandgötu 6
enda er um að ræða 2 íbúðir.
Hins vegar var á 527. fundi sveitarstjórnar fallist á að fella niður vatnsgjald á þessum
eignum þar til ástand vatnsveitumála er orðið ásættanlegt. Sveitarstjóra falið að fella
niður vatnsgjald á eignum bréfritara á Strandgötu 6.
14.

Ósk um skipun í Framkvæmdarráð Umhverfisvottunar sveitarfélagana á
Vestfjörðum. - 1902433
Sveitarstjórn samþykkir að offra sveitarstjóra í verkið.
Samþykkt samhljóða

15. Nýsköpunar- og samfélagsmiðstöð - 1902410
Sveitarstjórn er ánægð með frumkvæði Vestfjarðarstofu.
Samþykkt samhljóða
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16. Umsókn um styrk til tónleikahalds - 1902383
Samþykkt með stórkostlegu lófaklappi, samhljóða
17. Samningur um veghald á þjóðvegum innan þéttbýlismarka 2018 - 1901248
Sveitarstjórn hafnar samningnum vegna ástands vegar.
Samþykkt samhljóða
18. Til umsagnar 509. mál til umsagnar - 1902425
Sveitarstjórn sendir ekki umsögn
samþykkt samhljóða
19. Beiðni um kaup á heitu vatni - 1902354
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið en frestar málinu þar sem ekki er fyrirliggjandi
gjaldskrá og samþykktir varðandi hitaveitu.
Samþykkt samhljóða.
20. Til umsagnar 356. mál til umsagnar - 1902365
Sveitarstjórn sendir ekki inn umsögn
21. Samningur um rekstur NAVE - 1902470
Sveitarstjórn samþykkir samninginn.
Samþykkt samhljóða
22. Miðtún 2 söluferli 0202 212 4426 - 1811103
Sveitarstjóra er falið að ganga frá sölu á íbúðinni.
Samþykkt samhljóða
23. Bréf til allra sveitarstjórna frá Kjörnefnd Lánasjóðsins. - 1902471
samþykkt samhljóða
24. Erindi frá Öldu, félagi um sjálfbærni og lýðræði - 1902377
25. Upplýsingagjöf sveitarstjóra - 1902453
Fundarhöld
Vikulegur fundur með oddvita, mánaðarlegir fundir með félagsmálastjóra og til
stendur að hitta skólastjóra líka reglulega.
3. janúar fundur með samgöngunefnd vegna Vestfjarðarvegar nr. 60.
6. janúar var haldinn í fyrsta sinn nýársfagnaður eldri borgara í Tálknafjarðarhreppi,
viðburðurinn var í Hópinu og gekk mjög vel.
7. janúar var opinn fundur um byggðakvóta, hann var vel sóttur og frísklegar
umræður.
9. janúar fundur á Reykhólum vegna Vestfjarðarveg 60
14. janúar hitti ég Sigurð Áss Grétarsson hjá Siglingasviði Vegagerðarinnar vegna
framkvæmda við höfnina og síðar þann dag hitti ég Óskar skipulagsfulltrúa hreppsins.
15. janúar var fundur hjá Samtökum fiskeldissveitarfélaga í húsakynnum Sambands
íslenskra sveitarfélaga þar sem rædd voru ýmis mál.
18. janúar var fundur í Skor vegna undirbúnings nýrrar sóknaráætlunar.
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21. - 23. janúar voru svo hin og þessi mál í höfuðborginni, hitta fulltrúa
Hjallastefnunnar, KPMG, heilbrigðisráðherra, umhverfis- og samgönguráðherra o.fl.
26. janúar flutti ég erindi á þorrablótinu og tók það einhvern tíma í undirbúning.
29. janúar var fundað í Vesturbyggð vegna fjallskila og daginn eftir fundur í
Vesturbyggð vegna Minningarsjóðs sem sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps er skipaður í
stjórn, ásamt Landsbankastjóra og sóknarpresti.
4. febrúar var fundað í stjórn Ranníba í Vesturbyggð
6. febrúar var fundur með forsvarsmönnum Odda á Patreksfirði.
6. - 7. Febrúar var fundað með öllum starfsmönnum Tálknafjarðarskóla, Eva Dögg
formaður fræðsluráðs var viðstödd fyrri daginn, báða dagana var fulltrúi Tröppu
viðstaddur.
8. febrúar hittum við Lilja Magnúsdóttir Jónas Snæbjörnsson frá Arnarlaxi.
11. febrúar var stjórnarfundur hjá Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík.
13. febrúar var funduðum við Rebekka og Davíð um nýja Brunavarnaráætlun og síðan
stjórnarfundur hjá Ranníba en framundan er að auglýsa eftir styrkjum.
Skipulagsmál
Mistök virðast of algeng í skipulagsmálum og augljóst að taka þarf fastar á þeim
málum, má þar nefna sumarbústaðahverfið, deiliskipulag Tungusilungs og
aðalskipulag v. Dunhaga.
Arnheiður félagsmálastjóri mun hafa fasta viðveru á skrifstofu sveitarfélagsins alla
þriðjudaga og Páll tómstundafulltrúi alla miðvikudaga. Útbúin hefur verið vinnustöð
fyrir þau.
Framundan:
Ráða hafnarvörð
Vinna í lífeyrismálum vegna Hjallastefnunnar
Efla tengsl við fiskeldisfyrirtækin
Tilnefnd af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga í siglingaráð.
Undirbúa lokauppgjör 2018
Koma áætlun 2019 inn í kerfið og lagfæra áætlun 2018
Fara markvist í gegnum málakerfið og loka og leysa mál.
Námskeið í skjalastjórn í næstu viku.
Fundir með bæjarstjóra Vesturbyggðar til að forma betur allt samstarf.
Auglýsa Bugatún grunn, Brekku og Valhöll
Nýibær undirbúningur
Bjóða út vinnu við grænu svæðin
Framkvæmdir við fráveitu á höfninni
Fjármál
Inneign í banka 23.851.738
Svona er staðan í bókhaldinu núna EN það er talsvert ófært svo raunveruleg staða
janúar liggur fyrir á næsta fundi.
Bókun frá IÓÞ og LM
Lilja (LM) og Inga Ósk (ÓÞ) leggja fram kvörtun vegna skorts á upplýsingagjöf
sveitarstjóra varðandi ákvörðun ráðuneytis um reglur um byggðakvóta. Það er afar
óviðeigandi að sveitarstjórnarmenn heyri slíka niðurstöðu í fjölmiðlum en fái ekki
tölvupóst um málið frá sveitarstjóra áður en farið er með það í fjölmiðla.
26. Samstarf um jafnlaunavottun - 1901278
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27. Uppgjör lífeyrisréttinda - 1902452
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að kanna réttmæti kröfu lífeyrissjóðsins Brúar vegna
starfsmanna Hjallastefnunnar, á hendur sveitarfélaginu.
Samþykkt samhljóða
28. Kynning á tækifærum Uppbyggingarsjóðs EES - 1901292
29. Drög að reglum um sérkröfur til skólabifreiða - 1902418
30. Fundarboð Boðun XXXIII. landsþing sambandsins - 1901320
31.

Viðmið um tekjur og eignir í reglum sveitarfélaga um úthlutun á félagslegu
leiguhúsnæði - 1901317

32. Ráðstöfun framlags áhersluverkefnis Vestfirðir altengdir 2018 - 1901312
33. Uppbygging stoðkerfis við fiskeldi - 1902357
34. Byggðakvóti 2018-2019 - 1810030
Bókun BG, BSH og GÓ
Sveitarstjórn harmar að ráðuneytið hafi ekki samþykkt tilraun hennar til að
byggðakvótinn nýtist samfélaginu til uppbyggingar dvalarheimilis.
35. Rannsóknarsjóður Vegagerðar - 1901306
36. Skýrsla um skjalavörslu og skjalastjórn sveitarstjórnaskrifstofa - 1901289
37. Áfangastaðaáætlanir - 1902351
38. Greining á þörf fyrir hjúkrunarrými - 1901333
39.

Fulltrúi Afrit af skipunarbréfum fulltrúa í svæðisráð fyrir gerð
strandsvæðaskipulags fyrir Vestfirði - 1902359

40. Umhverfisvottun - 1901259
41. Sveitarfélögin og heimsmarkmiðin. - 1901327
42. Bæjarstjóramót 2-3 mai 2019 - 1901297

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:05.
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Bjarnveig Guðbrandsdóttir
(BG)

Guðni Ólafsson (GÓ)

Ingibjörg Ósk Þórhallsdóttir
(IÓÞ)

Björgvin Smári Haraldsson
(BSH)

Lilja Magnúsdóttir (LM)

Bryndís Sigurðardóttir (BS)
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