41. fundur

26.06.2019

41. fundur Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd haldinn Strandgötu 38,
25. júní 2019
og hófst hann kl. 17:00.

Fundinn sátu:
Einir Steinn Björnsson (ESB), Aðalsteinn Magnússon (AM), Bryndís
Sigurðardóttir (BS), Sigurvin Hreiðarsson (SH) og Jóhann Birkir Helgason
(JBH).
Fundargerð ritaði: Einir Steinn Björnsson, Formaður

Dagskrá:
1. Ósk um samþykki á húsnæði til reksturs hestaleigu í Tálknafirði - 1905167
Tekið fyrir erindi frá Jóni Erni Pálssyni fh. Hrafnadals ehf. dags 20. maí 2019 þar sem
sótt er um leyfi til reksturs hestaleigu í hesthúsi við Hrafnadalsveg.
Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd samþykkir að leyfi verði veitt enda uppfylli
umsækjandi þau skilyrði sem gerð eru til reksturs hestaleigu. Byggingarfulltrúa falið að
taka út húsnæðið.
2. Starthús - umsókn um byggingarleyfi - 1905030
Tekin fyrir byggingarleyfisumsókn dags. 24.06.2019 frá Birni M Magnússyni fyrir
hönd Bæjarvíkur ehf þar sem sótt er um leyfi til að byggja 748 fermetra
atvinnuhúsnæði á Eysteinseyri skv. teikningum frá Hugsjón dags 02.04.2019.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið og felur byggingarfulltrúa
að veita byggingarleyfi. Byggingarleyfisgjald er kr. 1.209.662,3. Vatnsgæði neysluvatnssýni 2019 - 1906339
Lagðar fram rannsóknarniðurstöður á neysluvatnssýni sem tekið var 3. júní sl.
Vatnssýnið stóðst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001.
Lagt fram til kynningar.
4. Slökkvistöð lokafrágangur - 1902346
Tekið fyrir erindi frá Jóhanni Birki Helgasyni, byggingarfulltrúa fh.
Tálknafjarðarhrepps dags. 21. júní 2019 þar sem óskað er eftir leyfi til að gera
breytingar á húsnæðinu við Strandgötu 50. Óskað er eftir að setja tvær bílskúrshurðir
ásamt gönguhurð á suðurhlið hússins.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið og felur byggingarfulltrúa
að gefa út byggingarleyfi fyrir breytingunni.
5. Strandgata 23 - 1906364
Tekið fyrir bréf byggingarfulltrúa dags. 21. júní er varðar óleyfisíbúðir við Strandgötu
23, Tálknafirði.
Lagt fram til kynningar.
6. Fyrirspurn um byggingu sólstofu - 1906380
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Tekin fyrir fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni ódagsett er varðar byggingu sólstofu við
Miðtún 7, Tálknafirði. Meðfylgjandi er úrklippa úr deiliskipulagi og afstöumynd
hússins.
Skv. deiliskipulagi er ekki gert ráð fyrir byggingu sólskála við gafl hússins vegna
nálagðar við lóðarmörk við Miðtún 9, hins vegar væri hægt að byggja sólstofu á
suðurhlið hússins.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:15.

Einir Steinn Björnsson (ESB)

Aðalsteinn Magnússon (AM)

Bryndís Sigurðardóttir (BS)

Sigurvin Hreiðarsson (SH)
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