28. fundur

19.02.2021

28. fundur Atvinnu- og hafnarnefnd haldinn Strandgötu 38, 11. febrúar 2021
og hófst hann kl. 17:00.

Fundinn sátu:
Heiðar Jóhannsson (HJ), Ingibjörg Jóna Nóatóttir (IJN), Ólafur Þór Ólafsson
(ÓÞÓ) og Björgvin Sigurjónsson (BS).

Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Hafnarstjóri
Björgvin Sigurjónsson sat fundinn í stað Guðlaugar S. Björnsdóttur sem
boðaði forföll.
Dagskrá:
1. Umsókn um breytingu á deiliskipulagi - 2009255
Tillaga að breytingu að deiliskipulagi hafnarsvæðis í framhaldi af erindi frá Sjótækni
ehf. dags. 14.09.2020. Áður á dagskrá á 27. fundi atvinnu- og hafnarnefndar sem fór
fram 07.12.2020.
Jafnframt liggur fyrir fundinum afgreiðsla Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefndar
á skipulagstillögunni frá 51. fundi hennar sem fór fram 09.02.2021.
Hafnarstjórn leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd í samræmi við 3. mgr.
40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna skv.
41. gr. sömu laga með þeim breytingum að í skipulaginu sé gert ráð fyrir lóð undir
vigtarhús. Þá vill nefndin leggja áherslu á að aksturleið sem er skilgreind sunnanmegin
við Strandgötu 37 sé vegna starfsemi á þeirri lóð.
Samþykkt
2. Strandgata 39-41, sameining lóða - 2004602
Mál frá 27. fundi Atvinnu- og hafnarnefndar sem fór fram 07.12.2020 vegna erindis frá
Tungusilungi dags. 20.07.2020.
Í tillögu að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðis eru lóðir Strandgötu 39 og 41
sameinaðar í eina lóð og lóðamörkum breytt. Sjá 1. mál á þessum fundi.
Samþykkt
3. Hitaveita Tálknafjarðar - 2102648
Umræður um Hitaveitu Tálknafjarðar.
Atvinnu- og hafnarráð beinir þeirri fyrirspurn til sveitarstjórnar hvenær þeir aðilar sem
hafa óskað eftir því að tengjast við heitt vatn úr hitaveitu Tálknafjarðarhrepps megi
eiga von á því að fá svar við erindum sínum. Nefndin telur að það hljóti að vera áhugi hjá
sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps að auka tekjur sveitarfélagsins og jafnframt ýta undir
uppbyggingu í sveitarfélaginu.
Samþykkt
4. Viðbragðsáætlun Tálknafjarðarhafnar - 2101563
Bréf frá Umhverfisstofnun dags. 22.01.2021 þar sem minnt er á skil á gögnum vegna
viðbraðgsáæltun Tálknafjarðarhafnar.
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Lagt fram til kynningar.
5. Fundargerðir 2021 Hafnasamband - 2101560
Fundargerð 431. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands sem fór fram 22.01.2021.
Lagt fram til kynningar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:10.
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