44. fundur

11.06.2020

44. fundur Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd haldinn Strandgötu 38,
4. desember 2019
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Einir Steinn Björnsson (ESB), formaður, Benedikt Davíð Hreggviðsson (BDH),
aðalmaður, Aðalsteinn Magnússon (AM), aðalmaður, Jóhann Birkir Helgason
(JBH), byggingafulltrúi, .
Fundargerð ritaði: Einir Steinn Björnsson, Formaður

Dagskrá:
1.

Ósk um breytingu á aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps - 1910423
Tekinn fyrir töö lvupöó stur fráó Söö lku Söó l Styrmisdöó ttir löö gfræðingi þár sem öó skáð er
röö kstuðningi fyrir þvíó áð erindi umbjöó ðándá hennár vár háfnáð.
Eins og fram kom á fundi nefndarinnar þann 22. október sl. var erindinu hafnað á þeim
forsendum að ekki er æskilegt að minnka hafnarsvæðið.
Iðnaðar-, hafnar- og athafnasvæði er skilgreint neðan Strandgötu skv. gildandi
aðalskipulagi. Hafnarsvæðið er því sem næst allt fullbyggt ef frá er tekið
framtíðarstækkun svæðisins sem áætlað er að komi á landfyllingu.
Skv. deiliskipulagi frá árinu 2014 smá sjá að ekki er mikið svæði eftir undir
hafnarstarfsemi og því telur nefndin sig ekki getað minnkað hafnarsvæðið frá því sem
nú er. Auk þess getur íbúðarsvæði á þessum stað skert starfsemi sem fram fer á
iðnaðar-, hafnar- og athafnasvæði.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd leggur því til við sveitarstjórn að erindinu
verði hafnað á þessum forsendum.
Hafnað

2.

Breyting á aðalskipulagi - 1902411
Tekið fyrir breó f fráó Skipulágsstöfnun dágs. 26. nöó vember 2019 er várðár lyó singu fyrir
breytingu áó áðálskipulági ög breytingu áó deiliskipulági vegná seiðáeldisstöö ðvár íó
Nörður-Bötni.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt

3.

Breyting á deiliskipulagi - Norður botn - 1902432
Tekið fyrir breó f fráó Skipulágsstöfnun dágs. 26. nöó vember 2019 er várðár lyó singu fyrir
breytingu áó áðálskipulági ög breytingu áó deiliskipulági vegná seiðáeldisstöö ðvár íó
Nörðr-Bötni.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt

96

44. fundur

11.06.2020

4.

Eyrarhús, Tálknafirði - 1912717
Tekið fyrir erindi Jöó ni Ingá Jöó nssyni f.h. Geitárhörns ehf öó dágsett þár sem söó tt er um
leyfi til áð einángrá ög klæðá Eyrárhuó s áð után með Síóberíóulerki. Jáfnfrámt er öó skáð
eftir áð stækkun sválá ög stigá sem er skv. teikningum fráó áó rinu 1999.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið.
Samþykkt

Einir Steinn veó k áf fundi undir þessum lið
5.

Umsókn um stöðuleyfi - 1911619
Tekið fyrir erindi fráó Eini Stein Bjöö rnssyni dágs. 12.11.2019, þár sem söó tt er um
stöö ðuleyfi fyrir gáó m áó pláni íó Hráfnádál.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir gám til
samræmis við umsókn. Stöðuleyfið er veitt til eins árs í senn. Gjald fyrir stöðuleyfi á
skipulögðu geymslusvæði er skv. gjaldskrá kr. 15.000,- pr. gám og miðast við vísitölu
byggingarkostnaðar í janúar 2014.
Samþykkt

Einir kemur inn áó fundinn
6.

Umsókn um stöðuleyfi - 1911655
Tekið fyrir erindi fráó Sjöó tækni þár sem söó tt er um endurnyó jun áó stöö ðuleyfi fyrir 40
fetá gáó m sem stendur neðán við Háfnárskemmuná.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir gám til
samræmis við umsókn. Stöðuleyfið er veitt til eins árs í senn. Gjald fyrir endurnýjun á
stöðuleyfi utan skipulagðs geymslusvæðis er skv. gjaldskrá kr. 50.000,- pr. gám og
miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í janúar 2014.
Nefndin bendir á að stöðuleyfi sé ekki hugsað sem varanleg lausn og að umsækjandi
geti ekki reiknað með endurnýjun að ári liðnu.
Samþykkt

Aðálsteinn Mágnuó ssön veó k áf fundi undir þessum lið
7.

Umsókn um stöðuleyfi - 1911657
Tekið fyrir erindi fráó Nyrði ehf, dágs 20.11.2019 þár sem söó tt er um stöö ðuleyfi fyrir
fjöó rum gáó mum áó háfnársvæðinu
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir gáma til
samræmis við umsókn. Stöðuleyfið er veitt til eins árs í senn. Gjald fyrir endurnýjun á
stöðuleyfi utan skipulagðs geymslusvæðis er skv. gjaldskrá kr. 50.000,- pr. gám og
miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í janúar 2014.
Nefndin bendir á að stöðuleyfi sé ekki hugsað sem varanleg lausn og að umsækjandi
geti ekki reiknað með endurnýjun að ári liðnu.
Samþykkt

Aðálsteinn mætir til fundár
8.

Umsókn stöðuleyfi - 1911660
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Tekið fyrir erindi fráó Hermánni Jöó hánnessyni dágs. 20.11.2019 þár sem söó tt er um
stöö ðuleyfi fyrir tvö gáó má öfán við Hjállátuó n. Gáó márnir eru inn áó eignárlöó ð ög háfá
verið þár íó möö rg áó r.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir gáma til
samræmis við umsókn. Stöðuleyfið er veitt til eins árs í senn. Gjald fyrir stöðuleyfi utan
skipulagðs geymslusvæðis er skv. gjaldskrá kr. 40.000,- pr. gám og miðast við vísitölu
byggingarkostnaðar í janúar 2014.
Nefndin bendir á að stöðuleyfi sé ekki hugsað sem varanleg lausn og að umsækjandi
geti ekki reiknað með endurnýjun að ári liðnu.
Samþykkt
9.

Umsókn um stöðuleyfi - 1911697
Tekinn fyrir töö lvupöó stur fráó Ingibjöö rgu Jöó nu Nöó ádöó ttur f.h. Bæjárvíók þár sem söó tt er
um endurnyó jun áó stöö ðuleyfi sjöö gáó má áó sámt nyó ju stöö ðuleyfi fyrir einn gáó m.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir gám til
samræmis við umsókn. Stöðuleyfið er veitt til eins árs í senn. Gjald fyrir endurnýjun á
stöðuleyfi utan skipulagðs geymslusvæðis er skv. gjaldskrá kr. 50.000,- pr. gám og nýtt
stöðuleyfi er kr. 40.000,- pr. gám og miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í janúar
2014.
Nefndin bendir á að stöðuleyfi sé ekki hugsað sem varanleg lausn og að umsækjandi
geti ekki reiknað með endurnýjun að ári liðnu.
Samþykkt

10
Umsókn stöðuleyfi gámar Norðurbotn - 1912722
.
Tekið fyrir erindi fráó Sigurvin Hreiðárssyni h.h. Arctic Smölt dágs. 4.12.2019 þár sem
söó tt er um stöö ðuleyfi fyrir 3 40 fetá ög 3 20 fetá gáó mum áó geymslusvæði inn íó dál. Þáó
er einnig öó skáð eftir stöö ðuleyfi fyrir 2 40 fetá ög 1 20 fetá gáó m við stöö ðiná íó NörðurBötni.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita stöðuleyfi fyrir gáma til
samræmis við umsókn. Stöðuleyfið er veitt til eins árs í senn. Gjald fyrir endurnýjun á
stöðuleyfi utan skipulagðs geymslusvæðis er skv. gjaldskrá kr. 50.000,- pr. gám og
miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í janúar 2014.
Nefndin bendir á að stöðuleyfi sé ekki hugsað sem varanleg lausn og að umsækjandi
geti ekki reiknað með endurnýjun að ári liðnu.
Samþykkt
11
Stöðuleyfi gáma - 1811017
.
Tekið fyrir skráó yfir stöö ðuleyfi unnið áf byggingárfulltruó á.
Lagt fram yfirlit yfir þá sem hafa sótt um stöðuleyfi og hverjir hafa ekki sótt um leyfi.
Samþykkt
12
Ljósleiðari leggja ljósleiðara undir Strandgötu - 1911640
.
Löö gð frám fyrirspurn fráó Sigurvin Hreiðárssyni f.h. Actic Fish um hvört sækjá þurfi
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um gráftrárleyfi til áð gráfá niður áó ljöó sleiðárá við Strándgöö tu.
Nefndin bendir á að Vegagerðin er veghaldari og því þarf umsækjandi að leita til
þeirra. Nefndin telur að Orkubú Vestfjarða eigi rör undir Strandgötu og bendir
umsækjanda á að ræða við þá.
Samþykkt
Til umsagnar frumvarp til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka
13
eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð,
.
endurupptaka o.fl.) - 1911607
Tekinn fyrir töö lvupöó stur fráó Siguó nu Helgu Sigurjöó nsdöó ttur dágs. 11. nöó vember 2019
f.h. Allsherjár- ög menntámáó lánefnd Alþingis þár sem öó skáð er umságnár um
frumvárp til lágá um þjöó ðlendur ög áó kvöö rðun márká eignárlándá, þjöó ðlendá ög
áfreó ttá.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt
14 Frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun - drög að umsögn
.
sambandsins - 1911691
Tekið fyrir breó f dágs. 26. nöó vember 2019 fráó Sámbándi IÍslenskrá sveitárfeó lágá er
várðár frumvárp til lágá um Huó snæðis- ög mánnvirkjástöfnun.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt
15
Neyslivatnssýni 06.11.19 - 1911614
.
Tekið fyrir ránnsöó knárniðurstáðá áó neysluvátni Táó lknáfjárðár sem tekið vár 6.
nöó vember 2019.
Neysluvátnið stenst gæðákröö fur skv. reglugerð 536/2001.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt
16
Vatnsveita gjaldskrá minnisblað frá ráðuneytinu - 1911631
.
Tekið fyrir breó f fráó Sámgöö ngu- ög sveitárstjöó rnárráó ðuneytinu dágs. 13. nöó vember
2019 er várðár gjáldskráó r vátnsveitná sveitárfeó lágá.
Lagt fram til kynningar.
Samþykkt

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:35.
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Einir Steinn Björnsson (ESB)

Benedikt Davíð Hreggviðsson
(BDH)

Aðalsteinn Magnússon (AM)
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