FUNDUR Í SKIPULAGS-, UMHVERFIS OG UMFERÐARNEFND BLÖNDUÓSBÆJAR
Dagsetning: 4. febrúar 2015 kl. 18:00 að Hnjúkabyggð 33, á Blönduósi.

Dagskrá:
1. Málsnúmer: 1501026 – Breyting á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar,
umsögn.
2. Málsnúmer: 1411017 – Blöndubyggð 11 – Fyrirspurn um lóð.
3. Málsnúmer: 1501029 – Fyrirspurn um byggingarreit vegna skemmu í Stekkjarvík.
4. Málsnúmer: 1501030 – Umsókn um byggingarleyfi að Garðabyggð 1.
5. Samþykkt um umferðarskilti - tillaga.
6. Önnur mál.
Afgreiðslur:
Valgarður Hilmarsson formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
1) Málsnúmer: 1501026 – Breyting á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar
Lögð var fram til umsagnar tillaga að breytingu á aðalskipulagi Svf. Skagafjarðar
vegna Gönguskarðsvirkjunar. Nefndin gerir ekki umsögn um þessa breytingu.
Nefndin samþykkti samhljóða afgreiðsluna.
2) Málsnúmer: 1411017 – Blöndubyggð 11 – Fyrirspurn um lóð.
Jónas Skaftason f.h. Blöndubóls leggur fram fyrirspurn um lóðina Blöndubyggð 11 til
að reisa þar þrjú viðbótar gistihús sambærileg við þau sem nú eru á lóðinni að
Blöndubyggð 9.
Nefndin tekur jákvætt í byggingaráformin. Til að framangreind byggingaráform verði
tekin til afgreiðslu þarf lóðarumsókn og úthlutun að hafa farið fram í samræmi við
samþykkt um úthlutun byggingarlóða á Blönduósi, grenndarkynning hafa verið
afgreidd skv ákvæðum skipulagslaga og framlagðir aðaluppdrættir uppfylli öll
viðeigandi ákvæði laga um mannvirki og byggingarreglugerð nr.112/2012. Nefndin
samþykkti samhljóða afgreiðsluna.
3) Málsnúmer: 1501029 – Fyrirspurn um byggingarreit vegna skemmu í Stekkjarvík
Verkfræðistofan Efla f.h. Norðurár bs fyrirhugar byggingu skemmu yfir tæki sem notuð eru
við urðunarsvæðið og er fyrirspurnin vegna byggingareita því tengdu. Nefndin tekur jákvætt
í erindið, en breyta þarf deiliskipulagi á kostnað lóðarhafa í samræmi við IV. kafla
gjaldskrár Blönduósbæjar fyrir skipulags- og byggingarmál nr. 1307/2013.
4) Málsnúmer: 150130 – Umsókn um byggingarleyfi að Garðabyggð 1.
Stefán Árnason, byggingarfræðingur f.h. Kiljunar ehf, leggur fram umsókn um
byggingarleyfi og breytta notkun íbúðarhússins að Garðabyggði 1. Sótt er um
byggingarleyfi til breytinga á húsinu til samræmis við framlagðar teikningar og að skráningu
fasteignarinnar verði breytt í gististað í flokki 2, tegund gistingar e. Íbúðir. Þ.e.

íbúðarhúsnæði sérstaklega ætlað til útleigu til gesta og fellur ekki undir húsaleigulög. Til að
skráningu verði breytt þarf að breyta aðalskipulag og grenndarkynna breytinguna því húsið
stendur ekki á deiliskipulögðu svæði.
Nefndin samþykkir breytta notkun hússins að því tilskyldu að húseigandi greiði kostnað við
skipulagsbreytingu og grenndarkynningu í samræmi við IV. kafla gjaldskrár Blönduósbæjar
fyrir skipulags- og byggingarmál nr. 1307/2013. Einnig tekur nefndin jákvætt í
framangreind byggingaráform og mun taka þau til afgreiðslu þegar aðalskipulagsbreytingu
er lokið, grenndarkynning hefur verið afgreidd skv ákvæðum skipulagslaga og framlagðir
aðaluppdrættir uppfylla öll viðeigandi ákvæði laga um mannvirki og byggingarreglugerð
nr.112/2012. Grendarkynningin nær til fasteigna við Garðabyggð og Brekkubyggð. Nefndin
samþykkir samhljóða afgreiðsluna.
5) Samþykkt um umferðarskilti – tillaga.
Lögð var fram tillaga að reglum um umferð í þéttbýli í Blönduósbæ. Nefndin ræddi um
framkomnar tillögu og kom með ábendingar. Samþykkt að fresta afgreiðslu tillagnanna til
næsta fundar og skoða nánar framkomnar ábendingar.
6) Önnur mál voru engin.

Fleira var ekki tekið og fundi slitið kl. 19.00
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