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515. fundur Hreppsnefndar TálknafjarðarhreppsHreppsnefndar
Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 19. september 2017
og hófst hann kl. 17:00.

Fundinn sátu:
Indriði Indriðason (II), formaður, Kristinn Hilmar Marinósson (KHM),
aðalmaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), aðalmaður, Jón Örn Pálsson
(JÖP), aðalmaður og Ásgeir Jónsson (ÁJ), Aðalmaður.
Fundargerð ritaði: Indriði Indriðason, Sveitarstjóri
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og spurði hvort að einhver gerði
athugasemd við boðun fundar, svo er og er eftirfarandi bókað:EDJ gerir
athugasemd við fundarboðun í ljósi þess að fundur 515 hefði í raun átt að vera
í ágúst en sveitarstjóri hefur ekki kallað sveitarstjórn á fund síðan í júní. Hefð
hefur verið fyrir því að sveitarstjórn haldi sumarfrí í júlímánuði en einnig er
hefð fyrir því að bókað sé í júní að sveitarstjórn hefji sumarfrí. Ekki er hefð fyrir
því að sveitarstjórn sé í fríi í tvo mánuði.
Einnig óskaði oddviti eftir afbrigði við dagskrá að við bætast tveir liðir, kjör
oddvita, kjör varaoddvita.
Dagskrá:
1.

Byggingar-,skipulags- og umhver isnefnd - 27 - 1706003F
Tekin er til afgreiðslu fundargerð 27. Byggingar-, skipulags-og umhver isnefnar. 4
má l voru á dagskrá og eru ö ll má lin tekin til afgreiðslu hjá sveitarstjó rn.
Erindi frá Shiran Þórissyni f.h. Arctic Smolt, kt.600212-2570. Í erindinu er sótt um
byggingarley%i fyrir stækkun á húsi H3 í Norður-Botni, landnr.140294, matshl.06.
Erindinu fylgja uppdrættir unnir af Vigfúsi Halldórssyni, dags. 25.03.2017 og frá
Tækniþjónustu Vest%jarða dags. maí 2017. Málinu var frestað á 26.fundi nefndarinnar
og óskað frekari gagna. Nánari gögn bárust þann 23.06.2017. Nefndin frestar
afgreiðslu málsins vegna misræmis í teikningum, ekki er ljóst af teikningunum hver
viðbyggingin er.
1.1 1706009 - Norður-Botn. Umsókn um byggingarley i.
Sveitarstjórn satfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags-og umhverfisnefndar.
1.2 1706039 - Guðmundur M. Ástþórsson. Umsókn um lóð, Dunhagi.
Erindi frá Guðmundi M. Ástþórssyni og Dagnýju Steinsdóttur rekstraraðilum
Dunhaga, Tálknafirði. Í erindinu óska þau eftir, fyrir hönd óstofnaðs
hlutafélags um lóð undir húsið og viðbyggingu sem mun hýsa hótelherbergi.
Ætlunin er að byggja hótelherbergi norðaustan og suðaustan við núverandi
hús sem verður nýtt fyrir móttöku og veitingar ásamt því að sýning, tengd
sögu Tálknafjarðar, verður í sal á efri hæð. Gamla húsið verður gert upp og
varðveitt og verður hæð herbergisálmu haldið neðan við þakskegg
Dunhaga þannig að gamla húsið verði ríkjandi. Byggingar-, skipulags- og
umhverfisnefnd bendir umsækjendum á að fyrirhuguð starfsemi samræmist
ekki skilmálum aðalskipulags en um verulega breytingu á landnotkun er að
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ræða og hafnar erindinu á þeim forsendum. Svæðið er skilgreint í
aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 2006-2018 sem svæði fyrir
þjónustustofnanir. Sveitarstjórn samþykkir bókun Byggingar-,skipulags og
umhverfisnefndar, en vill þó benda umsækjanda á að hægt er sækja um
breytingu á gildandi aðalskipulagi.
Samþykkt samhljóða.
1.3 1707005 - Arctic Smolt. Umsókn um byggingarley i, H4 Norður-Botn
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags-og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.
1.4 1707004 - BA-337 ehf. Umsókn um byggingarley i, Kirkjubraut 8.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags-og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.

2.

Byggingar-,skipulags- og umhver isnefnd - 28 - 1708003F
Tekin er til afgreiðslu fundargerð 28. fundar Byggingar-,skipulags og
umhver%isnefndar.
2.1

1604059 - Deiliskipulag Flóðvarnargarður og íbúðarbyggð ofan
Strandgötu.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.

2.2

1706011 - Aðalskipulagsbreyting - Deiliskipulag Flóðvarnargarður og
íbúðarbyggð ofan Strandgötu.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.

2.3 1706009 - Norður-Botn. Umsókn um byggingarley i.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.
2.4 1706039 - Guðmundur M. Ástþórsson. Umsókn um lóð, Dunhagi.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags og
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umhverfisnefndar.
Samþykkt með fjórum atkvæðum, einn á móti (ÁJ).

2.5

1708040 - Norður botn. Umsókn um byggingarley i fyrir viðbyggingu við
aðstöðuhús, matshl.02.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.

2.6 1709002 - Umhver ismál. Umgengni og frágangur olíutanka við höfnina.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Byggingar-,skipulags og
umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða.

3.

Gerð vegar: frá Bíldudals lugvellli að vegi um Dynjandisheiði,
Bíldudals lugvöllur - 1708023
Erindið er lagt fram til kynningar.

4.

Áætlun vegna refaveiða :2017-2019 - 1708002
Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram með Umhver%isstofnun, og veiðmönnum sem
eru með samning við sveitarfélagið.
Samþykkt samhljóða.

5.

Fasteignir: Túngata 35. Kauptilboð/Kaupsamningur. - 1709032
Sveitarstjórn samþykkir framlagðan kaupsamning og felur sveitarstjóra að undirrita
hann.
Samþykkt samhljóða.

6.

Fjárhagsáætlun: 2017; Viðauki við Fjárhagsáætlun 2017. - 1709029
Sveitarstjórn samþykkir viðauka að upphæð 700 þús kr. vegna kaupa á
lausa%jármunum í sundlaug.
Einnig er lagt fram skjal sem sýnir áhrif á %járhagsáætlun samstæðu.
Samþykkt samhljóða.

7.

Kostnaðarþátttaka : sveitarfélaga vegna kjaramálavinnu sambandsins 1709011
Sveitarstjórn samþykkir erindið.
Samþykkt samhljóða.
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8.

Umsögn: vegna járfestingarverkefnis - 1708003
Erindið er lagt fram til kynningar, sveitarstjórn vill taka fram að ekki hefur borist
neitt erindi frá umsækjanda til sveitarfélagsins vegna %járfestinga.

9.

Aðalfundur: fundarboð - 1709023
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að mæta á aðalfund Hvetjanda.
Samþykkt samhljóða.

10. Upplýsingargjöf sveitarstjóra fundur 515 - 1709030
Sveitarstjóri kynnti rekstur fyrstu átta mánuði ársins.
Hitaveita umsókn til Orkusjóðs er í vinnslu og er verið að vinna að áætlun fyrir
reksturinn. Næstu mánaðarmót munu bókarar sveitarfélagsins láta af störfum. Því
mun vinna sveitarstjóra aukast við vinnu í bókhaldi og er sveiarstjóri að vinna að
enduskoðun á ferlum í samstar%i við endurskoðanda.
Nú hafa verið gerðar nokkrar breytingar á verkferlum er lúta að tekjuskráningu í
sveitarfélaginu. Tekjur hafa aukist á milli ára með bættu utanumhaldi. Hafa tekjur í
íþróttahúsi og sundlaug aukist um 57% á milli ára. Sama má segja um tjaldsvæði en
þar jukust tekjur um nær 50%.
Tekjur hafnarsjóðs hafa aukist um rúm 50%, samanborðið við sama tímabil 2016,
þrátt fyrir að minni a%la ha%i verið landað á tímabilinu.
Skatttekjur hafa aukist og munar þar mestu um aukið framlag úr Jöfnunarsjóði sem
og hækkun á fasteignagjöldum, en stofn fasteignagjalda lækkaði á milli 2016 og
2017, en hækkunin er tilkomin vegna nýrra eigna sem hafa verið skráðar í
sveitarfélaginu.
Fjármagnskostnaður er hár og er mjög íþyngjandi fyrir sveitarsjóð. Á síðasta ári var
lagt til að reynt að endur%jármagna óhagstæð skammtímalán, en ekki var vilji til þess
hjá sveitarstjórn.
Í rekstri sveitarfélagsins er verið að fara y%ir kostnaðarliði og velta við öllum steinum.
Reynt er að draga úr kostnaði á öllum sviðum. Orkukostnaður hefur hækkað á þessu
ári um tæp 12 % hjá sveitarfélaginu vegna almennra hækkana, því aukning á notkun
er ekki mikil. Nú er verið að endurnýja ljós á Höfninni, en núverandi ljós eru orðin
nokkuð léleg auk þess sem orkunotkun þeirra er um 70% meiri en nýju ljósanna.
Árið 2016 var mjög þungt hjá Tálkna%jarðahrepp, mikil fækkun íbúa kom þungt niður
á sveitarsjóð, skatttekjur voru þá 230.658 þús kr. Aðrar tekjur voru 65.342 þús kr.
Kostnaður varð líka hærri en áætlun gerði ráð fyrir en þar var gert ráð fyrir lækkun á
milli ára 2015 og 2016.
Fjármagnsliðir vega þungt, en vaxtakostnaður umfram vaxtatekjur varð 26.384 þús
kr. Þar munar mikið um kostnað sem varð vegna y%irdráttarláns hjá sveitarfélaginu,
sem og að hentugt hefði verið að skuldbreyta eldri lánum y%ir í önnur hagstæðari.
Staða ársins 2017 er mun betri, kostnaðarliðir eru í takti við %járhagsáætlun, þó eru
liðir eins og rafmagnskostnaður að aukast nokkuð. Tekjur hafa aukist þrátt fyrir að
íbúar telji nú um 240 manns.
Munar þar mestu um aukið framlag frá Jöfnunarsjóði og hærri þjónustutekjur.
Í vor lét af störfum starfsmaður í áhaldahúsi, en auglýst var í star%ið og ekki bárust
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neinar umsóknir. Því var brugðið á það ráð að ráða starfsmann í hlutastarf á höfn
sem og að viðkomandi starfsmaður annast sorpplanið.
Umgengni á sorpplaninu var skel%ileg og ljóst var að þar þurfti að taka til hendi.
Sveitarstjóri vill þakka þeim íbúum sem fóru upp á sitt einsdæmi og tóku til á
sorpplaninu, sem og á lóð áhaldahús.
Sveitarstjóri var frá vegna veikinda í júní og fram í lok júlí.
Sveitarstjóri mun verða í orlo%i frá 9 október til 21 október.

11. Kjör Oddvita: Kosning oddvita til eins árs. - 1706020
Mál sem frestað á síðasta fundi, Tveir gefa kost á sér í embætti oddvita, Indriði
Indriðason og Eva D. Jóhannesdóttir.
Eva var kosin oddvit með þremur atkvæðum.
12. Kosning varaoddvita: Kosning varaoddviita til eins árs - 1706021
Ásgeir Jonsson er sjál%kjörin varaoddiviti.
18. Fjórðungssamband Vest irðinga: Boð á Fjóðrungsþing Vest irðinga. - 1709031
Sveitarstjóra falið að ganga frá kjörbréfum.
13. Sameiginleg stefna: um sjál bæra þróun - 1708010
Til kynningar.
14. Ársreikningur: og ársskýrsla 2016 - 1709007
Til kynningar.
15. Uppgjör : lífeyrisskuldbindinga hjúkrunarheimila sveitarfélaga - 1708011
Til kynningar.
16. Fjárhagsáætlun: Forsendur fyrir vinnslu járheimilda 2018 - 1709021
Til kynningar.
17. Fasteignaskrá: Tilkynning um fasteignamat 2018 - 1707015
Til kynningar.
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Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. .

Indriði Indriðason (II)

Kristinn Hilmar Marinósson
(KHM)

Eva Dögg Jóhannesdóttir
(EDJ)

Jón Örn Pálsson (JÖP)

Ásgeir Jónsson (ÁJ)
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