570. fundur

12.03.2021

570. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 11.
mars 2021
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 Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ).
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri
Oddviti býður fundarmenn velkomna og athugar hvort athugasemdir séu við
fundarboðun, svo var ekki og oddviti lýsir fund 570 lögmætan.
Oddviti óskar eftir afbrigðum á dagskrá um að minnisblað vegna
almenningssamgangna, sem er með málsnúmer 2103090 verði tekin á
dagskrá og var það samþykkt.
Dagskrá:
1.

Beiðni um umsögn og upplýsingar varðandi siglingarleiðir í Patreks- og
Tálknafirði - 2102706
Erindi fráá Skipulágsstofnun dágs. 25.02.2021 þár sem leitáð er umságnár vegná
færslu eldissvæðá íá Pátreks- og Táá lknáfirði.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við tilfærslu á eldissvæði Arnarlax við Laugardal
eins og það er lagt fram í fyrirliggjandi erindi. Hins vegar bendir sveitarstjórn á
nauðsyn þess að merkja eldissvæðin mjög vel þannig að öllum sjófarendum sé ljóst að
varlega þurfi að fara nálægt svæðunum. Einnig leggur sveitarstjórn áherslu á nauðsyn
þess að halda siglingaleiðum opnum til framtíðar og að þær njóti forgangs sem
öryggisatriði á sjó.

2.

Lambeyri. Landskipti - 1708007
Umsoá kn fráá eigendum Lámbeyrár áá sámt fylgigoö gnum þár sem oá skáð er eftir
skiptingu járðárinnár íá tvo hlutá. Máá l fráá 52. fundi Byggingár-, skipulágs- og
umhverfisnefndár sem foá r frám 04.03.2021.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu byggingar-, skipulags- og umhverfisnefndar og gerir
ekki athugasemd við stofnun lóðar í landi Lambeyrar L140301 sbr. jarðalög nr.
81/2004 og skipulagslög nr. 123/2010.

3.

Sveinseyri, uppskipting lands - 2103014
Erindi fráá Hánnesi Bjárnásyni dágs. 01.03.2021 þár sem oá skáð er eftir skráá ningu
nyá rrár lándeignár undir fiskeldisstoö ð uá r lándi Sveinseyrár. Máá l fráá 52. fundi
Byggingár-, skipulágs- og umhverfisnefndár sem foá r frám 04.03.2021.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu byggingar-, skipulags- og umhverfisnefndar og gerir
ekki athugasemd við stofnun lóðar í landi Sveinseyrar L140310 sbr. jarðalög nr.

623

570. fundur

12.03.2021
81/2004 og skipulagslög nr. 123/2010.

4.

Aðalskipulag ósk um umsögn um tillögu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 20182035 - 2102636
Erindi fráá skipulágsfulltruá á Vesturbyggðár dágs. 10.02.2021 þár sem oá skáð er eftir
umsoö gn um tilloö gu áð áðálskipulági Vesturbyggðár 2018-2035. Máá l fráá 569. fundi
Sveitárstjoá rnár sem foá r frám 18.02.2021 og 52. fundi Byggingár-, skipulágs- og
umhverfsinefndár sem foá r frám 04.03.2021.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps gerir ekki athugasemdir við tillögu að Aðalskipulagi
Vesturbyggðar 2018-2035.

5.

Styrkur beiðni um styrk 2021 frá Sögufélagi Barðastrandasýslu - 2102674
Erindi fráá Soö gufeá lági Bárðástrándásyá slu dágs. 11.02.2021 þár sem oá skáð er styrk
vegná uá tgáá fu áá rboá kár Bárðástrándásyá slu 2020.
Liljá Mágnuá sdoá ttir vákti máá ls áá vánhæfi síánu íá máá linu og veá k áf fundi við áfgreiðslu
þess.
Sveitarstjórn samþykkir styrk til verkefnisins að upphæð kr. 70.000,-.

6.

Erindi vegna sumarhúss á Suðureyri. - 2103005
Erindi fráá eigendum sumárhuá ss áá Suðureyri dágs. 25.02.2021 vegná áá lágningár
gjáldá og fleirá.
Erindið er lagt fram og er sveitarstjóra falið að svara því í samræmi við umræður á
fundinum. Sveitarstjórn bendir á að vinna við endurskoðun sorpmála er í gangi og nýtt
fyrirkomulag mun taka gildi á næstu mánuðum.

7.

Almenningssamgöngur, framlenging samnings - 2103090
Minnisbláð íáþroá ttá- og toá mstundáfulltruá á dágs. 10.03.2021 lágt frám þár sem lágt er
til áð sámningur við Smáá von ehf. um álmenningssámgoö ngur verði frámlengdur um
eitt áá r íá sámræmi við áá kvæði sámningsins. Frámlengingin gildi þáá til 31.08.2022.
Sveitarstjórn samþykkir framlengingu samningsins um eitt ár í samræmi við efni
minnisblaðsins og felur sveitarstjóra að skrifa undir samning þess efnis.

8.

Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd - 52 - 2102003F
Fundárgerð 52. fundár Bygggingár-, skipulágs og umhverfisnefndár sem foá r frám
04.03.2021.
Fundargerðin er staðfest.
8.1 2009255 - Umsoá kn um breytingu áá deiliskipulági
8.2 1708007 - Lámbeyri. Lándskipti
8.3 2103014 - Sveinseyri, uppskipting lánds
8.4 2102636 - Aðálskipulág oá sk um umsoö gn um tilloö gu áá Aðálskipulági

624

570. fundur

12.03.2021
Vesturbyggðár 2018-2035

8.5

2102618 - Fyrirspurn fráá Borholuskráá Orkustofnunár - vegná verkkáupá áð
borholum

8.6 2102599 - Sundláug Táá lknáfjárðár, viðbygging

9.

Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 42 - 2103001F
Fundárgerð 42. fundár Fræðslu-, menningár-, íáþroá ttá- og æskulyá ðsnefndár sem foá r
frám 08.03.2021.
Fundargerðin er staðfest.
9.1 2103051 - Skoá ládágátál 2021-2022
9.2 2101516 - Plokkdágurinn 2021

9.3

2102679 - Til umságnár frumvárp til lágá um um stjoá rnárskipunárloö g
(kosningááldur), 188. máá l.

9.4 2103050 - Upplyá singárgjoö f skoá lástjoá rá 2021

10
Ofgreiðsla staðgreiðslu 2020 - 2103001
.
Erindi fráá Sámbándi íáslenskrá sveitáfeá lágá dágs. 26.02.2021 vegná ofgreiðslu
stáðgreiðslu 2020 áá sámt minnisbláði fráá skrifstofu skáttámáá lá hjáá Fjáá máá lá- og
efnáhágsráá ðuneytinu dágs. 24.02.2021 um sámá efni.
Lagt fram.
11 Til umsagnar frumvarp til laga um hafnalög (EES-reglur, gjaldtaka, rafræn
.
vöktun), 509. mál. - 2102686
Erindi fráá nefndásviði Alþingis dágs. 23.02.2021 þár sem frumvárp til lágá um
háfnáloö g (EES-reglur, gjáldáká, ráfræn voö ktun), 509. máá l, er sent til umságnár fráá
Umhverfis- og sámgoö ngunefnd Alþingis. Jáfnfrámt er loö gð frám umsoö gn sveitárstjoá rá
um frumvárpið dágs. 09.03.2021.
Lagt fram.
12 Til umsagnar tillögu til þingsályktunar um hagkvæmnisathugun á
.
uppbyggingu Skógarstrandarvegar, 259. mál. - 2103022
Erindi fráá nefndásviði Alþingis dágs. 02.03.2021 þár sem tillágá til þingsáá lyktunár
um hágkvæmniáthugun áá uppbyggingu Skoá gárstrándárvegár, 259. máá l, er send til
umságnár fráá Umhverfis- og sámgoö ngunefnd Alþingis.
Lagt fram.
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13 Áhrif nýrrar jafnréttislöggjafar á sveitarfélög-Tilkynning til sveitarfélaga .
2103031
Erindi fráá Jáfnreá ttisstofu dágs. 02.03.2021 þár sem áá hrif nyá rrár jáfnreá ttisloö ggjáfár áá
sveitárfeá loö g er kynnt.
Lagt fram.
14
Hafnafundur 2021 Hafnafirði 21.05.21 - 2103046
.
Erindi fráá stjoá rn Háfnásámbánds ÍÍslánds dágs. 05.03.2021 þár sem boðáð er til 10.
háfnáfundár sem verður háldinn íá Háfnárfirði foö studáginn 21.05.2021.
Lagt fram.
15
Greining á áhrifum fiskeldis á Vestfjörðum - 2103058
.
Skyá rslá um Greiningu áá áá hrifum fiskeldis áá Vestfjoö rðum unnin áf KPMG fyrir
Fjoá rðungssámbánd Vestfirðingá og Vestfjárðástofu og dágsett íá februá ár 2021.
Jáfnfrámt er lágt frám minnisbláð fráá frámkvæmdástjoá rá Vestfjárðárstofu dágs.
09.03.2021 þár sem kemur frám tillágá áð þvíá áð fiskeldissveitáreá loö g áá Vestfjoö rðum
vinni sámeiginlegá áð moá tun sámfeá lágssáá ttmáá lá um fiskeldi áá Vestfjoö rðum.
Þakkað er fyrir góða skýrslu og óskað eftir því að fulltrúi Vestfjarðarstofu kynni
skýrsluna fyrir sveitarstjórn við hentugt tækifæri.
Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í vinnu við gerð samfélagssáttmála um fiskeldi á
Vestfjörðum og felur sveitarstjóra að leiða slíka vinnu fyrir hönd sveitarfélagsins.
16
Skýrsla stöðuskýrslur uppbyggingarteymis 2021 - 2101587
.
Stoö ðuskyá rslá nr. 11 fráá Teymi um uppbyggingu feá lágs- og átvinnumáá lá íá kjoö lfár
COVÍD-19 dágs. 05.03.2021.
Lagt fram.
17
Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2021 - 2101521
.
Minnisbláð sveitárstjoá rá um stoö ðu verkefná lágt frám.
Lagt fram og rætt.
18
Strandsvæðisskipulag - 2103057
.
Fundárgerðir fundá Svæðisráá ðs um gerð strándsvæðisskipulágs Vestfjoö rðum.
Fundárgerðir fráá fundi nr. 1 sem foá r frám 01.04.2019, fundi nr. 2 sem foá r frám
11.09.2019, fundár nr. 3 sem foá r frám 03.03.2020 og fundár nr. 4 sem foá r frám
24.06.2020.
Lagt fram.
19 Fundargerðir 2021 Vestfjarðarstofu - 2102683
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.
Fundárgerð 33. stjoá rnárfundár Vestfjárðárstofu sem foá r frám 27.01.2021.
Lagt fram.
20
Fundargerðir 2021 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða - 2103024
.
Fundárgerð 132. fundár Heilbrigðisnefndár Vestfjárðásvæðis sem foá r frám
25.02.2021.
Lagt fram.
21
Fundargerðir 2021 stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga - 2103053
.
Fundárgerðir 61. fundár stjoá rnár Sámtáká sjáá váruá tvegssveitárfeá lágá sem foá r frám
08.02.2021 og 62. fundár stjoá rnár Sámtáká sjáá váruá tvegssveitárfeá lágá sem foá r frám
22.02.2021.
Lagt fram.
22
Fundargerðir 2021 Hafnasamband - 2101560
.
Fundárgerð 432. fundár stjoá rnár Háfnásámbánds ÍÍslánds sem foá r frám 19.02.2021.
Lagt fram.
23
Fundargerðir 2021 Samband íslenskra sveitarfélaga - 2102594
.
Fundárgerð 895. fundár stjoá rnár Sámbánds íáslenskrá sveitárfeá lágá sem foá r frám
26.02.2021.
Lagt fram.

--

Allar leiðir lokaðar

Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps harmar það ástand sem upp er komið
varðandi bilun í ferjunni Baldri í dag, 11.03.2021 þegar ferjan varð vélarvana
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um 10 sjómílur frá Stykkishólmi með fjölda farþega um borð. Nú eru allar leiðir
til og frá sunnanverðum Vestfjörðum lokaðar þar sem Klettsháls er ófær og
ekki hefur verið flogið á Bíldudal í tvo daga. Þetta óöryggi í samgöngum er
algjörlega óásættanlegt.

Aðeins er ein aðalvél í ferjunni Baldri og eftir bilun ferjunnar síðastliðið sumar
hefur ítrekað verið bent á þennan öryggisbrest í siglingum yfir Breiðafjörð á
fundum með Vegagerðinni. Að auki hefur ítrekað verið bent á nauðsyn þess
að efla vetrarþjónustu á Vestfjarðavegi 60.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps krefst þess að Vegagerðin og
samgönguyfirvöld bregðist við þessari stöðu nú þegar og útvegi aðra ferju sem
hentar til siglinga á Breiðafirði án þess að öryggi farþega sé stefnt í hættu á
meðan ástand vega er jafn slæmt og raun ber vitni.

Jafnframt krefst sveitarstjórnin þess að Vegagerðin auki þjónustu sína í
vetrarmokstri á Klettshálsi og öðrum fjallvegum nú þegar, þannig að hægt
verði að tryggja öruggar samgöngur við svæðið.

Oddviti þakkar fundarmönnum góðan fund og slítur fundi.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:55.

Bjarnveig Guðbrandsdóttir
(BG)

Guðni Ólafsson (GÓ)

Ingibjörg Ósk Þórhallsdóttir
(IÓÞ)

Björgvin Smári Haraldsson
(BSH)

Lilja Magnúsdóttir (LM)

628

