31. fundur

23. maí 2018

31. fundur Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefndByggingar-,skipulagsog umhverfisnefnd haldinn Miðtúni 1, Tálknafirði, 11. janúar 2018
og hófst hann kl. 16:00.
Fundinn sátu:
Sigurvin Hreiðarsson (SH), formaður, Aðalsteinn Magnússon (AM),
aðalmaður, Lilja Magnúsdóttir (LI), aðalmaður, Árni Traustason (ÁT),
byggingafulltrúi og Jón Örn Pálsson (JÖP), varamaður.
Fundargerð ritaði: Árni Traustason, Byggingarfulltrúi

Dagskrá:
Aðalsteinn Magnúú sson og Lilja Magnúú sdoú ttir veú kú af fúndi úndir þessúm lið.
Joú n ÖÖ rn Paú lsson mætti sem varamaðúr úndir þessúm lið
1. Hrafnadalsvegur 1: umsókn um stöðuleyfi - 1712034
Um er að ræða stoö ðúleyfi fyrir færanlega 30 m2 bogaskemmú.
Byggingar-skipúlag-og úmhverfisnefnd samþykkir að veita stoö ðúleyfi til 12 maú naða.
Erindi frá Aðalsteini Magnússyni f.h. Allt í járnum ehf. Í erindinu er sótt um stöðuleyfi
fyrir bogahýsi við verkstæði fyrirtæksins að Hrafnadalsvegi 1. Erindinu fylgja
teikningar af hýsinu ásamt teikningu er sýnir staðsetningu.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir veitingu stöðuleyfis til 12
mánaða.
2. Umsagnarbeiðni: Cafe Dunhagi - 1801002
Lagt fram breú f fraú Syú slúmanninúm aú Vestfjoö rðúm með oú sk úm úmsoö gn úm úú tgaú fú
rekstrarleyfi íú flokki II fyrir Cafe Dúnhagi Sveinseyri 460 Taú lknafirði, dags. 4. jan.
2018.
Byggingar-skipúlags- og úmhverfisnefnd veitir jaú kvæða úmsoö gn úm veitingú
rekstrarleyfisins með fyrirvara úm fúllnægjandi teikningar.
Lagt fram bréf frá Sýslumanninum á Vestfjörðum með ósk um umsögn um útgáfu
rekstrarleyfi í flokki II fyrir Cafe Dunhagi Sveinseyri 460 Tálknafirði, dags. 4. jan. 2018.
Byggingar-skipulags- og umhverfisnefnd veitir jákvæða umsögn um veitingu
rekstrarleyfisins með fyrirvara um fullnægjandi teikningar.
3. Brunavarnaráætlun: ekki í gildi - 1801005
Bréf frá Mannvirkjastofnun méð ábendingu um að brunavarnaráætlun er ekki í gildi.
Brunavarnaráætlun er í vinnslu og verður send fljótlega til Mannvirkjastofnunar til
yfirferðar.

60

31. fundur

23. maí 2018

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:30.

Sigurvin Hreiðarsson (SH)
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