24. fundur

12. apríl 2017

24. fundur Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefndByggingar-,skipulagsog umhverfisnefnd haldinn Strandgötu 38, 12. apríl 2017
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Sigurvin Hreiðarsson (SH), formaður, Lilja Magnúsdóttir (LI), aðalmaður, Árni
Traustason (ÁT), byggingafulltrúi, Óskar Örn Gunnarsson (ÓÖG),
skipulagsfulltrúi, Elfar Steinn Karlsson (ESK), embættismaður og Jón Örn
Pálsson (JÖP), varamaður.
Fundargerð ritaði: Elfar Steinn Karlsson,
Árni Traustason og Óskar Örn eru viðstaddir í gegnum fjarfundarbúnað.
Dagskrá:
1. Umsókn: um lóð(stað) fyrir sumarhús - 1703013
Erindi frá Guðlaugu S. Björnsdóttur og Þór Magnússyni f.h. BA - 337 ehf. Í erindinu er
sótt um lóð undir 1-2 25 m2 frístundahús ofan við tjaldsvæðið á Tálknafirði. Erindinu
fylgja teikning af svæði sem sótt er um.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd Tálknafjarðarhrepps leggur til við
sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps að umsókninni verði hafnað á grundvelli þess að í
drögum að skipulagi sem unnið hefur verið er þessi reitur ætlaður undir starfsemi er
tengist starfsemi sveitarfélagsins á svæðinu, þ.a.m. íþróttahús, sundlaug og tjaldsvæði.
Nefndin bendir á aðrar lóðir í drögum að deiliskipulagi á svæðinu sem henta betur
undir húsin, er þar er m.a. betri aðkoma að húsunum. Bent er á lóðirnar að
Þinghólsbraut 1, 8 og 13.
Nefndin beinir þeim tilmælum til sveitarstjórnar að farið verði í vinnu við endurskoðun
á drögum að deiliskipulagi sem fyrir liggja og það sett í samþykktarferli hið fyrsta.
Sigurvin Hreiðarsson vék af fundi undir afgreiðslu málsins.
2. Norður-Botn. Ósk um aukið byggingarmagn. - 1704017
Tekið fyrir erindi Sveins D.K Lyngmo, fyrir hönd landeiganda Norður-Botns. Um er að
ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi Norður-Botns sem samþykkt var 30.9.2014.
Byggingar-, skipulags- og umhverfisnefnd Tálknafjarðarhrepps frestar erindinu og
óskar eftir ítarlegri gögnum um málið.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:10.
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