29. fundur

15.10.2021

29. fundur Atvinnu- og hafnarnefnd haldinn Strandgötu 38, mánudaginn 4.
október 2021
og hófst hann kl. 16:30.
Fundinn sátu:
Heiðar Jóhannsson (HJ), Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir (GSB), Ólafur Þór
Ólafsson (ÓÞÓ) og Björgvin Smári Haraldsson (BSH).
Fundargerð ritaði: Heiðar Jóhannsson, Formaður
Björgvin Smári Haraldsson sat fundinn í forföllum Ingibjargar Jónu Nóadóttur.
Skipulagsfulltrúi, Óskar Örn Gunnarsson, sat fundinn í fyrstu tveimur málum
hans. Byggingafulltrúi,Jóhann B. Helgason, sat fundinn í fyrsta máli hans.
Báðir tóku þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað.
Dagskrá:
1. Vatnslögn frá Tunguvirkjun inn á Hvítalæk - 2106247
Mál frá 54. fundi Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd varðandi erindi frá
Tunugsilungi dags. 27.06.2021.
Atvinnu- og hafnarnefnd tekur jákvætt í erindið en telur mikilvægt að fyrirhuguð lögn
takmarki ekki framtíðaruppbyggingu á hafnarsvæði og jafnframt að nákvæmari gögn
berist varðandi staðsetningu lagnarinnar. Sveitarsjóra og byggingafulltrúa er falið að
fara nánar yfir verkefnið með bréfritara.
Samþykkt
2. Breyting á deiliskipulagi Tálknafjarðarhafnar. - 2009255
Mál áður á dagskrá 28. fundar Atvinnu- og hafnarnefndar, 53. fundar Byggingar-,
skipulags- og umhverfisnefndar og 569. fundar Sveitarstjórnar.
Atvinnu- og hafnarnefnd felur skipulagsfulltrúa að uppfæra skipulagsuppdrátt í samræmi
við umræður á fundinum og leggja aftur fyrir nefndina.
Samþykkt
3. Verndaráætlun Tálknafjarðarhafnar - 2104032
Erindi frá Samgöngustofu dags. 30.03.2021 þar sem tilkynnt er um samþykki á
endurskoðaðri og uppfærðri verndaráætlun fyrir Tálknafjarðarhöfn.
Lagt fram.
Samþykkt
4. Fiskeldissjóður 2021 - 2108057
Umsókn Tálknafjarðarhrepps til Fiskeldissjóðs dags. 31.08.2021 lögð fram ásamt
tölvupósti frá stjórn Fiskeldissjóðs dags. 29.09.2021 þar sem tilkynnt er um að
umsókninni hafi verið hafnað.
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Lagt fram. Atvinnu- og hafnarnefnd leggur áherslu á að óskað verði eftir rökstuðningi
fyrir ákvörðuninni í samræmi við 21. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
Samþykkt
5. Sorp móttaka á sorpi á hafnasvæðum - 2103043
Erindi frá Hafnasambandi Íslands dags. 05.03.2021 varðandi móttöku á sorpi á
hafnarsvæðum.
Lagt fram.
Samþykkt
6. Úttekt á fjárhagsstöðu hafna - 2109020
Skýrslan "Úttekt og greining á fjárhagsstöðu íslenskra hafna 2020" unnin af Sambandi
íslenskra sveitarfélaga fyrir Hafnasamband Íslands.
Lagt fram.
Samþykkt
7. Fundargerðir 2021 Hafnasamband - 2101560
Fundargerðir stjórnarfunda Hafnasambands Íslands nr. 436 sem fór fram 20.08.2021 og
nr. 437 sem fór fram 16.09.2021.
Lagt fram.
Samþykkt

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:20.
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