SÚÐAVÍKURHREPPUR
FUNDARGERÐ

32. FUNDUR SVEITARSTJÓRNAR, KJÖRTÍMABILIÐ 2014-2018

Árið 2016, þriðjudaginn 30. ágúst. kl.13:00 var haldinn fundur í
sveitarstjórn Súðavíkurhrepps í fundarsal Álftavers, Grundarstræti 3.
Mætt voru Anna Lind Ragnarsdóttir, Guðbjörg Bergmundsdóttir, Halldóra
Pétursdóttir, Valgeir Scott, Hulda Gunnarsdóttir og Pétur G. Markan,
sveitarstjóri, sem jafnframt ritaði fundargerð.

Fundur settur klukkan 13:00.
Engin athugasemd gerð við boðun fundarins.

Oddviti bauð viðstadda velkomna.
Sveitarstjóri bauð fundarmönnum að ganga til umræðu um fyrsta lið á
dagskrá.

Dagskrá:
1.

6. Fundur Umhverfis og samgöngunefndar frá 12. ágúst.

2.

12. Fundur Fræðslunefndar frá 18. ágúst.

3.

13. Byggingar og skipulagsnefndar frá 17. ágúst.

4.

4. Fundur Landbúnaðarnefndar frá 16. ágúst.

5.

Samningaviðræður um nýtingu vatnsafls til raforkuframleiðslu í
Súðavíkurhreppi – frestað frá 31. fundi sveitarstjórnar.

6.

Úthlutaður byggðakvóti á Brekkunes ís fiskveiðiárið 2016 – 2017 –
óskað eftir endurúthlutun.

7.

Bláberjadagar 2016 – dagskrá og skipulagning.

8.

Ályktun frá Bændasamtökum Íslands frá Búnaðarþingi 2016

9.

Haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga – breytt stað- og
tímasetning.

10.

Heilsueflandi Súðavíkurhreppur – minnisblað frá sveitarstjóra.

11.

Ljósleiðaraheimtengingar í Inn- Djúpi, Súðavíkurhreppi – minnisblað
frá sveitarstjóra.

12.

Fundargerð stjórnar FV frá 14. júlí.

13.

Fundargerð stjórnar Hafnarsambands Íslands nr.386

14.

Fundargerð stjórnar Samb. ísl. Sveitarfélaga nr. 841
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5.
Umræða um tvö erindi um nýtingu vatnsafls til raforkuframleiðslu í
Súðavíkurhreppi /Ísafjarðardjúpi.
Erindin eru frá Arctic Hydro, dagsett 18. mars og frá VesturVerk, dagsett
1. apríl.
Málið var á dagskrá sveitarstjórnar á 31. fundi sveitarstjórnar.

Fram hefur komið að Vesturverk hefur fengið úthlutað rannsóknarleyfum
frá Orkustofnun fyrir Hvanneyrardalsvirkjun í Ísafirði, og fyrir Skötu og
Hestfjarðavirkjunum til fjögurra ára.
Það land sem umræðir í tilfelli Hvanneyrardalsvirkjunnar er í fullri eigu
Súðavíkurhrepps, en landið tilheyrði Reykjafjarðarhreppi fyrir
sameiningu.
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps felur sveitarstjóra að vinna að samning
við VesturVerk um nýtingu á vatnsafli til raforkuvinnslu í Hvanneyrardal,
Hvanneyrardalsvirkjun.
Samningsdrög skal leggja fyrir sveitarstjórn þegar að þau liggja fyrir.
Sveitarstjórn Súðavíkurhepps felur sveitarstjóra að undirbúa
samningaviðræður vegna annarra virkjanakosta og leggja fyrir
sveitarstjórn á næsta fundi.
Samþykkt samhljóða.
6.
Sveitarstjórn tekur vel í erindið. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að
athuga hjá ráðuneytinu hvort möguleiki sé á að endurúthluta aftur
byggðakvóta sem úthlutaður var á Brekkunes ís.
7.
Lagt fram til kynningar.
8.
Vísað til Landbúnaðarnefndar.
9.
Kynnt að Fjórðungsþing Vestfirðinga hefur verið fært um eina helgi og
verður 9. - 10. september.
10.
Sveitarstjóri kynnir heilsueflingarverkefni sem ráðgert að hefjist í haust.
Sveitarstjórn samþykkir að fara í verkefnið og felur sveitarstjóra að
kynna málið á íbúafundi í september.
11.
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps felur sveitarstjóra að leggja fram nýja
aðgerðaáætlun til þriggja ára á næsta sveitarstjórnarfundi, varðandi
ljósleiðavæðingu í Súðavíkurhreppi með vísan í minnisblað sveitarstjóra.
12.
13.
14.
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Fleira ekki gert.
Fundi slitið kl. 16:00

Anna Lind Ragnarsdóttir
oddviti
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Pétur G. Markan, sveitarstjóri

