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Dagskrá:
2.

Aðalskipulag Endurskoðun 2019-2031 - 1809041
Tekin fyrir dröö g að greinargerð ög uppdraá ttum af Aðalskipulagi Taá lknafjarðarhrepps
2019-2031.
Gert er raá ð fyrir förkynningu íá öktöá ber 2020.
Lagt fram til kynningar.

3.

Efnistökusvæði E6 í Norður-Botni - 2008156
Tekið fyrir erindi fraá Sigurvini Hreiðarssyni fh. Arctic smölt öá dagsett þar sem söá tt er
um framkvæmdaleyfi fyrir efnistöö ku íá naá mu E6, efnismagn er aá ætlað 30.000 m³.
Meðfylgjandi umsöá kn er greinargerð er varðar Efnistöö ku svæði E-6 íá Nörður-Bötni
dags. 10. juá líá 2020. AÁ förmað er að öpna efnistöö kusvæði E6 samkvæmt gildandi
aðalskipulagi íá landi Nörður-Bötns. Efnistakan er ætluð til vegagerðar vegna færslu
þjöá ðvegar 63 - Bíáldudalsvegur. Að auki verður efni nyá tt til framkvæmda við
seiðaeldisstöö ðina íá Nörður-Bötni.
Nefndin frestar afgreiðslu þar til umsögn Fiskistofu liggur fyrir.

4.

Pollurinn Tálknafirði grunur um Campylobakter sýkingu - 2007096
Tekið fyrir breá f Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða dags 22.juá líá 2020 er varðar syá ni uá r
Pöllinum aá Taá lknafirði
Lagt fram til kynningar.

5.

Strandgata 39-41, sameining lóða - 2004602
Tekið fyrir breá f Freyju Magnuá sdöá ttur f.h. Tungusilungs dags 20.07.2020 þar sem
minnkun löá ðar við Strandgöö tu 39-41 er möá tmælt.
Skv. deiliskipulagi samþykkt í hreppsnefnd þann 22.10.2014 er lóðin fyrir Strandgötu
39-41 í samræmi við lóðarblað byggingarfulltrúa dags. 4.6.2020 að stærð 1522 m².
Nefndin vísar erindinu í Atvinnu- og hafnarnefnd þar sem svæðið fellur undir
hafnarsvæði.
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6.

Húsvernd átak í húsvernd - 2005092
Tekinn fyrir töö lvupöá stur fraá Minjastöfnun ÍÁslands dags. 11. maíá 2020 þar sem fram
kemur að Minjastöfnun hafi hug aá að gera aá tak íá huá sverndarmaá lum ög leitað til
sveitarstjöá rnarmanna um tillöö gur að verkefnum.
Nefndin bendir á endurgerð hvalstöðvar á Suðureyri við Tálknafjörð og verin út á
Stapa.

7.

Umferðaröryggisáætlun - 2008145
Tekin fyrir dröö g að umferðaröö ryggisaá ætlun Taá lkafjarðarhrepps 2020.
Nefndin leggur til að hámarkshraði á Strandgötu verði 50 km/klst en 30 km/klst í
öðrum götum.

8.

Stöðuleyfi gáma - 1811017
Tekið fyrir staða aá stöö ðuleyfum gaá ma íá sveitarfeá laginu.
Byggingarfulltrúa falið að senda út greiðsluseðla fyrir stöðuleyfi gáma.
Nefndin felur byggingarfulltrúa einnig að skoða smáhýsi í sveitarfélaginu m.t.t. þess
hvort þau falli undir byggingarreglugerð.

10 Styrkur Minjavernd Umsókn frá minjavernd vegna verndarsvæða í byggð. .
1710012
Tekinn fyrir töö lvupöá stur fraá Guðlaugu Vilbögadöá ttur hjaá Minjastöfnun dags 5.
februá ar 2020 er varðar styrk fraá huá safriðunarsjöá ði vegna gerðar huá saköö nnunar íá
Taá lknafjarðarhreppi.
Lagt fram til kynningar.
11
Fyrirspurn um byggingu sólstofu - 1906380
.
Tekið fyrir að nyá ju erindi fraá Bjarna Jöá nssyni er varðar byggingu söá lstöfu við Miðtuá n
7, Taá lknafirði.
Lagðar fram teikningar unnum af Gingi teiknistofu dags. 2. ágúst 2020. Gert er ráð
fyrir sólstofu að stærð 23,94 m² á vesturgafli hússins, viðbyggingin nær að
lóðarmörkum. Enginn byggingarreitur er skilgreindur í deiliskipulag.
Nefndin leggur til að lóðin við Miðtún 7 verði stækkuð þannig að lóðarmörk verði 3
metrum frá garðskála. Lóðirnar nr. 9 og 11 verði minnkaðar sem því nemur.
Gjald vegna breytingar er skv. gjaldskrá, "lítil breyting á deiliskipulagi eða lóðarblaði".
1.

Skipulagsvinna óskað eftir einstaklingum í starfshóp - 2001140
Tekið fyrir skipulagsvinna með starfshöá pum vegna Aðalskipulags
Taá lknafjarðarhrepps 2019-2031
Rætt um stöðu aðalskipulagsins og vinnu starfshópa.

9.

Fasteignamat 2021 - 2007003
Lagt fram til kynningar breá f fraá Þjöá ðskraá ÍÁslands er varðar fasteignamat 2021.
Lagt fram til kynningar.
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Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:30.

Einir Steinn Björnsson (ESB)

Benedikt Davíð Hreggviðsson
(BDH)

Aðalsteinn Magnússon (AM)
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