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38. fundur Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd haldinn Strandgötu 38,
11. desember 2018
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Einir Steinn Björnsson (ESB), Aðalsteinn Magnússon (AM), Sigurvin
Hreiðarsson (SH), Jóhann Birkir Helgason (JBH) og Bryndís Sigurðardóttir
(BS).
Fundargerð ritaði: Jóhann Birkir Helgason

Dagskrá:
1
Stöðuleyfi gáma - 1811017
.
Tekið fyrir skjal byggingarfulltruú a er varðar uú tgefin stöö ðuleyfi aú aú rinu 2018.
Gönguferð frestað vegna veðurs. Ákveðið að fara í vikunni og mynda gáma sem ekki eru
með leyfi.
Byggingarfulltrúa falið að senda erindi til þeirra sem ekki hafa sótt um stöðuleyfi /
byggingarleyfi fyrir gáma.
2
Guðmundur M. Ástþórsson. Umsókn um lóð, Dunhagi. - 1706039
.
Tekið fyrir að nyú ju breyting aú aðalskipulagi Dunhaga, erindinu var frestað aú 37. fundi
Byggingar-, skipulags- ög umhverfisnefndar þann 6. nöú vember sl. þar sem ekki hafði
börist upplyú singar fraú Orkubuú i Vestfjarða um flutning aú spennistöö ð aú löú ðinni. Nuú hafa
upplyú singar börist fraú Orkubuú i Vestfjarða um staðsetningu spennistöö ðvar.
Sveitarstjóra falið að ræða við umsækjendur um skipulagsmál við Dunhaga.
3
Deiliskipulag við Pollinn - 1811044
.
Tekið fyrir erindi fraú Feú lagi Pöllvina dags. 14. nöú vember 2018 þar sem feú lagið telur
þöö rf aú að hafin verði vinna við gerð deiliskipulags aú landspildu þeirri sem
Taú lknafjarðarhreppur hefur til leigu íú landi Litla-Laurardals.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd vísar erindinu til sveitarstjórnar. Nefndin
bendir sveitarstjórn á að landið er leiguland í landi Litla-Laugarlands.
OÓ skar OÖ rn Gunnarssön skipulagsfulltruú i mætti til fundar undir þessum lið
4
GileyriEysteinseyri - Breyting á deiliskipulagi - 1702061
.
Breyting aú deiliskipulagi fyrir athafnasvæði seiðaeldis íú landi Gileyrar ög
Eysteinseyrar, Taú lknafirði tekið fyrir að nyú ju eftir auglyú singu. Fyrir liggur einnig
viðböú tar förnleifaskraú ning vegna breytingar aú deiliskipulaginu unnin af Ragnari
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Edwardssyni. Tillagan var auglyú st fraú 24. öktöú ber til 5. desember 2018. Engar
athugasemdir baú rust við tillöö guna. Umsagnir baú rust fraú Minjastöfnun,
Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða ög Vegagerðinni. Umsagnir leiddu ekki til breytinga aú
auglyú stum göö gnum.
Göö gnum var breytt líútillega eftir auglyú singu þar sem sett var inn nyú vegtenging við
Taú lknafjarðarveg þar sem nuú verandi vegtenging verður aflöö gð.
Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd samþykkir breytinguna á deiliskipulaginu og
beinir því til sveitarstjórnar að deiliskipulagsbreytingin verði sent til Skipulagsstofnar til
afgreiðslu skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
OÓ skar OÖ rn Gunnarssön veú k af fundi.
Sigurvin Hreiðarssön víúkur af fundi undir þessum lið.
5
Norður-Botn. Umsókn um byggingarleyfi. - 1706009
.
Tekið fyrir erindi fraú Arctic Smölt dags. 7. desember þar sem öú skað er eftir breytingum
aú aú ður samþykktum teikningum af huú si H3. Breytingar fela íú seú r að skipulagi
viðbyggingar er breytt, íú stað lagers köma skrifstöfur ög öö nnur þjöú nusturyú mi. Settir
verða gluggar aú suð-vestur hlið huú ssins til samræmis við nyú tt innra skipulag.
Byggingar- skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið.
Sigurvin Hreiðarssön kemur inn aú fundinn.
6
Fráveitukerfi Tálknafjarðar - 1812008
.
Tekið fyrir minnisblað byggingarfulltruú a er varðar fraú veitukerfi Taú lknafjarðar dags. 3.
desember 2018 aú samt teikingum.
Byggingarfulltrúa falið að fá tilboð í 40-50 m fráveiturör sem fyrirhugað er að til að
tengja Tunguá inn í höfnina. Jafnframt fara í verðkönnun við gröft og niðurlögn.
Hafnarstjóra falið að girða af holuna og svæðið þangað til lausn hefur fundist í málinu.
Byggingarfulltrúa falið að skrifa minnisblað um málið í samrææmi við umræður á
fundinum.
7
Könnun um nöfn á nýbýlum - 1812012
.
Tekið fyrir erindi fraú Stöfnun AÓ rna Magnuú ssönar íú íúslenskum fræðum dags. 27.
nöú vember 2018 þar sem öú skað er eftir upplyú singum um nöö fn aú nyú jum löö gbyú lum eða
nyú jum löö gheimilum, breytingar aú nöö fnun byú la ög röö kstuðning eða skyú ringu aú vali
nafns.
Lagt fram til kynningar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:55.

Einir Steinn Björnsson (ESB)

Sigurvin Hreiðarsson (SH)

Aðalsteinn Magnússon (AM)
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