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Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps - 569
FUNDARBOÐ
569. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps
verður haldinn Strandgötu 38, 18. febrúar 2021 og hefst kl. 18:00.

Dagskrá:
Almenn erindi
1. 1801005 - Brunavarnaráætlun
Slökkviliðsstjóri, Davíð Rúnar Gunnarsson, verður gestur fundarins undir þessum lið.
2. 2007077 - Slökkvilið og sjúkraflutningar
Úttekt á mögulegum samrekstri slökkviliða og sjúkraflutninga á sunnanverðum
Vestfjörðum. Skýrsla unnin af Ráðríkri ehf. dags. 27.11.2020 lögð fram.
3. 2102600 - Styrkur beiðni um styrk vegna sjávarvarna
Erindi frá Katlahúsinu ehf. dags. 01.02.2021 þar sem óskað er eftir fjárstyrk frá
Vegagerðinni og Tálknafjarðarhreppi vegna sjávarvarna við Suðureyri við
Tálknafjörð.
4. 2009255 - Breyting á deiliskipulagi hafnarsvæðis.
Tilllaga frá 28. fundi Atvinnu- og hafnarnefndar sem fór fram 11.02.2021 um að tillaga
að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðis verði afgreitt í samræmi við 3. mgr. 40 gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa tillöguna skv.
41. gr. sömu laga.
Málið var jafnframt á dagskrá 51. fundar Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefndar
sem fór fram 09.02.2021.
5. 2102649 - Hólsá virkjun Hólsár
Skilgreining forathugunar vegna virkjunar Hólsár í Tálknafirði dags. 12.02.202 unnin
af Verkís lögð fram til afgreiðslu.
6. 2102639 - Ísland ljóstengt 2021.
Drög að umsókn Tálknafjarðarhrepps vegna verkefnisins Ísland ljóstengt 2021 lögð
fram til staðfestingar. Um er að ræða verkefni vegna ljósleiðaratengingu dreifbýlis.
7. 2102636 - Ósk um umsögn um tillögu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 20182035
Eirindi frá skipulagsfulltrúa Vesturbyggðar dags. 10.02.2021 þar sem óskað er eftir
umsögn um tillögu að Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2018-2035. Gefinn er frestur til
10.03.2021 til að skila inn umsögn.
8. 2101003F - Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 41
Fundargerð 41. fundar Fræðslu-. menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefndar sem fór
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fram 26.01.2021.
8.1 2101540 - Starfsmannavefur Tálknafjarðarskóla
8.2 2101541 - Heimasíða Tálknafjarðarskóla
8.3

1803018 - Ytra mat umbótaáætlun Grunnskólans lokaskýrsla og
kynningarglærur.

8.4 2005065 - Framkvæmdir vegna vatnstjóns í íþróttahúsi.
8.5 2101542 - Vatnstjón á bóksafni
8.6 1906312 - Upplýsingagjöf skólastjóra
9. 2101002F - Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd - 51
Fundargerð 51. fundar Bygginga-, skipulags- og umhverfisnefndar sem fór fram
09.02.2021.
9.1 1902411 - Breyting á aðalskipulagi
9.2 2009255 - Umsókn um breytingu á deiliskipulagi
9.3 2101516 - Plokkdagurinn 2021
9.4 2009330 - Fyrirspurn um staðsetningu rafstöðvar
9.5 2101553 - Miðtún 3, umsókn um stækkun og sameiningu íbúða
9.6 2102599 - Sundlaug Tálknafjarðar, viðbygging
10. 2102001F - Atvinnu- og hafnarnefnd - 28
Fundargerð 28. fundar Atvinnu- og hafnarnefndar sem fór fram 11.02.2021.
10.1 2009255 - Umsókn um breytingu á deiliskipulagi
10.2 2004602 - Strandgata 39-41, sameining lóða
10.3 2102648 - Hitaveita Tálknafjarðar
10.4 2101563 - Viðbragðsáætlun Tálknafjarðarhafnar
10.5 2101560 - Fundargerðir 2021 Hafnasamband
Til kynningar
11. 2005065 - Framkvæmdir í Íþróttamiðstöð.
Á fundinum verður lagt fram minnisblað vegna framkvæmda í Íþróttamiðstöð.
12. 2101554 - Samráð minni sveitarfélga
Minnisblað frá Samráðsfundi minni sveitarfélaga sem fór fram rafrænt 21.01.2021.
Jafnframt er lagt fram afrit af tölvupósti Þrastar Friðfinnssonar, sveitarstjóra
Grýtbakkahrepps, dags. 15.02.2021 til nefndarsviðs Alþingis þar sem gert er grein
fyrir sameiginlegri umsögn 20 minni sveitarfélaga við frumvarp til laga um breytingu
á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga, lámarksíbúafjölda
sveitarfélags. Umrædd umsögn er jafnframt lögð fram.
13. 2101550 - Boðun XXXVI. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga
Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 26.01.2021 þar sem boðað er til
XXXVI. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélga, en það mun fara fram á Grand
hóteli í Reykjavík 26.03.2021. Fram kemur að ef aðstæður leyfa ekki hefðbundið
fundarhald verði þingið haldið rafrænt.
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14. 2102661 - Stofnfjárframlög til samfélagssinnaðra leigusala 2021
Auglýsing frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vegna stofnfjárframlaga til
samfélagslegra leigusala á árinu 2021. Fram kemur að umsóknarfrestur er til
22.02.2021.
15. 2101577 - Til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum
og lögum um tekjustofna sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags), 378.
mál.
Erindi frá nefndasviði Alþingis dags. 28.01.2021 þar sem frumvarp til laga um
breytingu á sveitarstjórnarlögumog lögum um tekjustofna sveitarfélaga
(lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags), 378. mál, er sent til umsagnar frá umhverfis- og
samgöngunefnd Alþingis.
16. 2102614 - Til umsagnar frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði
samgangna, fjarskipta og byggðamála, 471. mál.
Erindi frá nefndasviði Alþingis dags. 28.01.2021 þar sem frumvarp til laga um
stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála, 471. mál, er
sent til umsagnar frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.
17. 2102611 - Úrgangsmál drög að umsögn - breytingar á úrgangslöggjöf
Erindi frá frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 04.02.2021 þar sem send eru
drög að umsöng sambandins um fram að innleiðingu hringrásarhagkerfis.
18. 2007054 - Skýrsla stöðuskýrslur uppbyggingarteymis 2020
Stöðuskýrsla nr. 9 frá Teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID19 dags. 22.12.2020.
19. 2101587 - Skýrsla stöðuskýrslur uppbyggingarteymis 2021
Stöðuskýrsla nr. 10 frá Teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar
COVID-19 dags. 28.01.2021.
20. 2101521 - Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2021
Minnisblað sveitarstjóra um stöðu verkefna verður lagt fram á fundinum.
Fundargerðir til kynningar
21. 2101560 - Fundargerðir 2021 Hafnasamband
Fundgerð 431. fundar stjórnar Hafnarsambands Íslands sem fór fram 22.01.2021.
22. 2002160 - Fundargerðir 2020 Samband íslenskra sveitarfélaga
Fundargerð 893. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
16.12.2020.
23. 2102594 - Fundargerðir 2021 Samband íslenskra sveitarfélaga
Fundargerð 894. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
29.01.2020.

Tálknafjörður
Strandgata 38, 460 Tálknafirði, kt. 640269-6779, Sími 450-2500. Bréfsími 456-2589

15.02.2021
Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri.

