Byggingarnefnd Suður-Þingeyinga

FUNDARGERÐ
32. fundur
Fundur var haldinn í byggingarnefnd Suður-Þingeyinga miðvikudaginn 7. júlí árið
2010. Fundurinn fór fram að Kjarna á Laugum og hófst hann kl. 1300.
Neðanritaður voru mættir og þetta gerðist:
Eiður Árnason, aldursforseti, setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
Byggingarnefnd skipti með sér verkum. Formaður var kosinn Kristján Snæbjörnson,
varaformaður Lárus Björnsson og ritari Eiður Árnason.
1. 201006006 – Erindi frá Ferðafélagi Akureyrar
Þröstur Sigurðsson f.h. Ferðafélags Akureyrar sækir um byggingarleyfi fyrir
geymslugám við hlið landvarðahúss við Drekagil í Dyngjufjöllum. Gámurinn verður
klæddur utan með timbri og reist á hann risþak. Í apríl s.l. var samþykkt stöðuleyfi
fyrir gáminn til eins árs.
Byggingarnefnd frestar erindinu þar sem ekki liggur fyrir samþykkt deiliskipulag.
2. 201006038 – Erindi frá Umhverfisstofnun
Umhverfisstofnun óskar eftir leyfi til að breyta gluggum að Hraunvegi 8,
Mývatnssveit.
Byggingarnefnd samþykkir erindið.
3. 201006042 - Erindi frá Gylfa Yngvasyni og Auði Jónsdóttur, Skútustöðum 2,
Mývatnssveit
Gylfi Yngvason og Auður Jónsdóttir sækja um leyfi til að byggja svalir ásamt
svalahurð sunnan á íbúðarhúsið að Skútustöðum 2.
Byggingarnefnd samþykkir erindið.
4. 201006068 – Erindi frá Mýflugi hf. Mývatnssveit
Leifur Hallgrímsson f.h. Mýflugs hf. sækir um framlengingu á stöðuleyfi fyrir
bjálkahús við Reykjahlíðarflugvöll. Samþykkt stöðuleyfi rann út 1. júlí s.l.
Byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn Skútustaðahrepps að stöðuleyfi verði
framlengt um eitt ár – til 1. júlí 2011.
5. 201006057 – Erindi frá Sýslumanninum á Húsavík
Sýslumaðurinn á Húsavík, ósk um umsögn vegna leyfisveitingar til handa Héðni
Sverrissyni, Geiteyjarstönd 1, Mývatnssveit. Rekstrarleyfi: gististaður: flokkur V.
Byggingarnefnd veitir jákvæða umsögn um erindið.
6. 201006074 – Erindi frá Arnóri Benónýssyni og Ragnheiði Þórhallsdóttur, Hellu,
Reykjadal
Arnór Benónýsson og Ragnheiður Þórhallsdóttir sækja um byggingarleyfi fyrir
geymslu við íbúðarhúsið Hellu á Laugum. Húsið er bjálkahús 20 m² að grunnfleti og
er ætlunin að setja það niður á undirstöðu stærra húss sem stóð á lóðinni á stöðuleyfi.
Byggingarnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um að skilað verði inn fullnægjandi
teikningum og skriflegu samþykki nágranna.
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7. 201007006 – Erindi frá Aðalsteini Má Þorsteinssyni, Hjalla, Reykjadal
Aðalsteinn Már Þorsteinsson sækir um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við
þjónustuhús á tjaldstæði að Hjalla. Viðbyggingin er úr timbri á steyptum sökkli 31,2
m² að grunnfleti. Teikningar eru unnar af Per Langsöe Christensen arkitekt.
Byggingarnefnd samþykkir erindið.
8. 201007011 – Erindi frá Aðalheiði Stefánsdóttur og Sveini B. Sveinssyni,
Baugakór 21, Kópavogi
Aðalheiður Stefánsdóttir og Sveinn B. Sveinsson sækja um byggingarleyfi fyrir
frístundahús á lóð úr landi Hólkots í Reykjadal. Húsið er timburhús á steyptum sökkli
88,1 m² að grunnfleti. Teikningar eru unnar af Vigfúsi Sigurðssyni tæknifræðingi.
Byggingarnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um samþykki minjavarðar
Norðurlands eystra.
9. 201006060 - Erindi frá Sýslumanninum á Húsavík
Sýslumaðurinn á Húsavík, ósk um umsögn vegna leyfisveitingar til handa Gunnari
Hallgrímssyni, Klambraseli. Gistiflokkur II, viðbót 1 lítið hús.
Byggingarnefnd veitir jákvæða umsögn um erindið.
10. 201007015 – Erindi frá Landsvirkjun hf
Björn Stefánsson f.h. Landsvirkjunar hf. sækir um stöðuleyfi fyrir vinnubúðaeiningar
á lóð Landsvirkjunar í Bjarnarflagi til tveggja ára.
Byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn Skútustaðahrepps að samþykkja erindið og
veita leyfi til 2ja ára til 1.júlí 2012.
11. 201007016 – Erindi frá Skútustaðahreppi
Skútustaðahreppur sækir um framlengingu á stöðuleyfi fyrir geymslugám að Múlavegi
2.
Byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn Skútustaðahrepps að framlengja stöðuleyfi
fyrir geymslugám að Múlavegi 2 til 2ja ára, þ.e. 1. júlí 2012.
12. 201006014 – Erindi frá Skútustaðahreppi
Skútustaðahreppur sækir um endurnýjað byggingarleyfi fyrir vatnstank
Byggingarnefnd samþykkir erindið.
13. 20100xxxx – Erindi frá Hlíð ferðaþjónustu ehf
Óskað er eftir stöðuleyfi fyrir viðbyggingu við núverandi gistiskála A-400.
Staðsetning er norðan við núverandi kytrur samkv. Afstöðumynd. Sótt er um
stöðuleyfi í samrlæmi við deiliskipulag sem er í auglýsingu. Þegar ferli deiliskipulags
verður lokið, þá verður sótt um endanlegt byggingarleyfi.
Flatarmál er 105,6 m². Brúttórúmmál er 254,4 m³.
Byggingarnefnd telur mannvirkið í samræmi við fyrirhugað deiliskipulag og leggur
því til við sveitarstjórn Skútustaðahrepps að veita stöðuleyfi til eins árs, 1. júlí 2011.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 1430.
Eiður Árnason
Kolbeinn Kjartansson
Helgi Hallsson
Kristján Snæbjörnsson
Lárus Björnsson
Gaukur Hjartarson byggingarfulltrúi
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