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21. apríl 2017

511. fundur Hreppsnefndar TálknafjarðarhreppsHreppsnefndar
Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 19. apríl 2017
og hófst hann kl. 18:00.

Fundinn sátu:
Indriði Indriðason (II), formaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), aðalmaður,
Jón Örn Pálsson (JÖP), aðalmaður, Ásgeir Jónsson (ÁJ), Aðalmaður, Ása
Jónsdóttir (ÁJ), Ritari og Berglind Eir Egilsdóttir, varamaður.
Fundargerð ritaði: Ása Jónsdóttir, Ritari
Oddviti kannaði lögmati funarboðunar. Engar athugasemdir voru gerðar og
skoðast því fundurinn lögmætur. Einnig óskaði oddviti eftir afbrigði við dagskrá
að við bætist tveir nýjir liðir, fundargerð Byggingar-skipulags og
umhverfisnefdar og Tálknafjarðarhrepps og verðu sá liður nr. 2 á dagskrá.
Einnig liður nr. 15, Skipulag haf-og strandsvæða: erindi frá bæjar-og
sveitarstjórum.
Dagskrá:
1.

Atvinnu- og hafnarnefnd - 14 - 1703003F
Tekin er til afgreiðslu fundargerð 14 fundar Atvinnu-og hafnarnefndar.
Fundargerðin er í sjö liðum.
Fundargerðin er staðfest.
Samþykkt samhljóða
1.1

1703010 - Hafnarmál: Fyrirspurn frá Arnarlax um aðstöðu á
hafnrsvæði.
Til kynningar

1.2

1703001 - Samantekt: tilkynninga um úrgang og farmleifar 2016 og
upplýsingar um magn
Til kynningar

1.3

1702062 - Styrktarsjóður : EBÍ 2017

1.4

1702049 - Ferðaþjónusta: Uppfærsla af korti og beiðni um að senda á
vegagerðina um að setja niður kortaskilti.

1.5

1703008 - Námskeið og sjónvarpsþættir: Námskeið 4 mai 2017 og
sjónvarpsþættir sem á að taka upp í sumar.

1.6

1702065 - Tálknafjörður: Uppbygging þorpsins og þjónustu á staðnum
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1.7

1702009 - Fasteignamat: Beiðni á um endurskoðun fasteignarmats.

1.8

1703015 - Tjaldsvæði: Erindi

1.9

1703014 - Hafnarmál: gjaldskrá 2017

1.10 1703043 - Hafnarmál: námskeið fyrir hafnargæslumenn.
1.11 1703044 - Hafnarmál: ósk um aðstöðu við Tálknafjarðarhöfn.

2.

3.

4.

Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd - 23 - 1702002F
2.1

1701039 - Frístundahús: Umsókn um lóð

2.2

1604059 - Deiliskipulag Flóðvarnargarður og íbúðarbyggð ofan
Strandgötu.

2.3

1702058 - Umsókn um byggingarleyfi - klæðning á tengihús.

2.4

1702057 - Norður-Botn II: umsókn um stöðuleyfi, 8 gámar.

2.5

1702061 - Gileyri/Eysteinseyri - Breyting á deiliskipulagi

2.6

1702013 - Umsókn: um notkun á heitu vatni

Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd - 24 - 1704001F
3.1

1703013 - Umsókn: um lóð(stað) fyrir sumarhús

3.2

1704017 - Norður-Botn. Ósk um aukið byggingarmagn.

Byggðakvóti 2016/17.: Úthlutun byggðakvóta. - 1612018
Á 506. fundi sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps, þann 8 desember s.l. var eftirfarandi
tillaga samþykkt sem úthlutunarreglur fyrir byggðakvóta fiskveiðiársins 2016/17.
"1.gr. verður sem hér segir að:
a-liður 1 gr. breytist þannig:
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Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4 gr. laga nr. 116/2006 eða frístundaveiðileyfa
skv. 2.tl. 4 mgr. 6. gr. sömu laga, við lok umsóknarfrests.
c- liður breytist þannig;
Eru í eigu eða leigu einstaklinga eða lögaðila með heimilisfang í sveitarfélaginu 1. júlí
2016. Miðað skal við lögheimili einstaklinga skv , þjóðskrá og heimilisfang lögaðila
samkvæmt fyrirtækjaskrá ríkisskattsstjóra.
4. gr. breytist og verður sem hér segir:
Skipting þess aflamarks sem kemur til sveitarfélagsins, auk þess aflamarks sem kanna
að vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðruleyti fara fram til einstakra
fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1.gr., sbr. og reglur um sérstök skilyrði fyrir úthlutun
byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneytið staðfestir samkvæmt 2-3 gr.,
eftir því sem við á, á þann veg að:
10%
Af úthlutuðum byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps, auk þess aflamarks sem kanna að
vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem
uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðarinnar og eru með frístundaveiðileyfi.
45%
Af úthlutuðum byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps, auk þess aflamarks sem kanna að
vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal skipt jafnt á þá báta sem landað hafa
sínum
afla fiskveiðiárið 2015-2016 í Tálknafirði og hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni og
uppfylla skilyrði 1. gr, reglugerðarinnar.
45%
Af úthlutuðum byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps, auk þess aflamarks sem kanna að
vera eftir af úthlutun fyrra fiskveiðiárs, af byggðakvóta Tálknafjarðarhrepps skal
skipt í
hlutfall við landaðan afla á fiskveiðiárinu 2015 -2016.
506. fundur
8. desember 2016
337
6. gr. breytist og verður sem hér segir:
Að ákvæði 1. málsl. 1.mgr. 6.gr. reglugerðarinnar breytist og verður sem hér segir:
Fiskiskipum er skylt að landa innan byggðalagsins, þeim afla sem telja á til
byggðakvóta á tímabílinu frá 1. september 2016 til 31. ágúst 2017."
Þann 28 mars s.l kom eftirfarandi erindi frá Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneytinu:
"Í framhaldi af símtali okkar áðan, tilkynnist það hér með að ráðuneytið fellst ekki á
tillögur sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps um að vinnsluskyldu byggðakvóta
fiskveiðiársins 2016/2017 verði aflétt.
Ráðuneytið bendir á að úthlutunarreglur fiskveiðiársins 2015/2016 voru á þann veg
að vinnsluskyldu var haldið og bátum gert að landa tvöföldum byggðakvóta til vinnslu
í [Vesturbyggð].
Ráðuneytið lítur svo á að vegna legu Tálknafjarðar (milli Bíldudals og
Patreksfjarðar), sé um sama vinnusóknarsvæði að ræða, enda sækja nokkrir
starfsmenn sem búsettir eru á Tálknafirði vinnu til Patreksfjarðar.
Ráðuneytið bendir á að byggðakvótanum er fyrst og fremst ætlað að auka atvinnu í
þeim byggðarlögum sem orðið hafa fyrir samdrætti í sjávarútvegi og háð eru veiðum
og/eða vinnslu á botnfiski.
Ráðuneytið biðst velvirðingar á þeim drætti sem orðið hefur á svari við óskum yðar
um sérreglur, en fyrir því eru ýmsar ástæður, m.a. annir starfsmanna sem um þessi
mál fjalla innan ráðuneytisins.
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Ráðuneytið óskar eftir nýjum tillögum sveitarstjórnar svo fljótt sem unnt er, með tilliti
til afstöðu ráðuneytisins."
Sveitarstjórn er ekki tilbúin með aðrar úthlutunarreglur og er afgreiðslu því frestað.
5.

Til umsagnar: 306. mál frá nefndasviði Alþingis - 1703055
Engin umsögn send.

6.

Frá nefndasviði Alþingis: 333. mál til umsagnar - 1704019
Sveitarstjóra falið að semja umsögn um frumvarpið og senda á bréfritara.

7.

Frá nefndasviði Alþingis:114. mál til umsagnar - 1704013
Engin umsögn send.

8.

Frá nefndasviði Alþingis: 270. mál til umsagnar - 1704012
Engin umsögn send.

9.

Frá nefndasviði Alþingis: 184. mál til umsagnar - 1704011
Engin umsögn send.

10. Til umsagnar: 307. mál frá nefndasviði Alþingis - 1703056
Engin umsögn send.

11.

Auglýsing: um styrki til að undirbúa tillögur að verndarsvæði í byggð 1703048
Tálknafjarðarhreppur sækir ekki um stykr að sinni.

12. Fasteignir: Beiðni frá Fasteignafélaginu að setja eignir á söluskár. - 1704022
Sveitarstjóra er falið að fá mat frá fasteingasala á eftirtöldum eingum: Túngötu 19,
Túngötu 35 og íbúð í Miðtúni 4.
Samþykkt samhljóða.
13. Upplýsingagjöf: Sveitarstjóra fundur 511. - 1704021
Sveitarstjóri sýndi áætlaða stöðu málaflokka fyrstu þrjá mánuði í samanburði við
fjárhagsáætlun.
Uppgjörsvinna er í fullum gangi og vel hefur gegnið að innleiða ný upplýsingakerfi í
sveitarfélaginu. Einnig fór sveitastjóri yfir umsókn til Orkusjóðs vegna uppbyggingar á
hitaveitu í Tálknafirði.
14. Hitaveita: Erindi til Verkfræðings - 1703042
Sveitarstjóri fór yfir fund með verkfrfæðingi frá Verkfræðistofunni Stoð ehf. vegna
uppbyggingu á fjarvarmaveitu. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að sækja
um hjá Orkusjóð framlag vegna niðurgreiðslu á húshitunarkostnaði. En samkvæmt
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upplýsingum frá sjóðnum getur framlagið numið allt að 16 ára heildarniðurgreiðslu
húshitunarkostnaðar. Gert er ráð fyrir að mat á kostnaði við framkvæmdina liggi fyrir
í haust. Þegar nægar uppplýsingar eru komnar fram,ráðgerir sveitarstjórn að boða til
íbúafundar til að kynna málið og ákveða næstu skref.
Samþykkt samhljóða.
15. Skipulag haf-og strandsvæða: erindi frá bæjar-og sveitarstjórum. - 1704025
Til kynningar.
16. Fréttabréf ASÍ: - mars 2017 - 1703063
Til kynningar.
17. Málþing: um innleiðingu Sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks - 1704020
Til kynningar.
18. Framlag: vegna nýbúafræðslu 2017 - 1704004
Til kynningar.

19.

Rekstrargjald: Álagningarstofn rekstargjalds 2017 fyrir rekstrarárið 2016 1704014
Til kynningar.

20.

Ársskýrsla 2016: Dýralæknir fisksjúkdóma hjá Matvælastofnun hefur nú gefið
út ársskýrslu sína - 1703049
Til kynningar.

21. Umsókn: um framlög til eflingar tónlistarnámi 2017-2018 - 1703041
Til kynningar.
22. Ársskýrsla: 2016 - 1703024
Til kynningar.
23. Heimagisting: Spurt og svarað um heimagistingu - 1701008
Til kynningar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20.20
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Indriði Indriðason (II)

Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ)

Jón Örn Pálsson (JÖP)

Ásgeir Jónsson (ÁJ)

Ása Jónsdóttir (ÁJ)

Berglind Eir Egilsdóttir
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