SÚÐAVÍKURHREPPUR
FUNDARGERÐ

FÖSTUDAGINN 17. ÁGÚST 2016. VAR HALDINN 13. FUNDUR SKIPULAGS OG
BYGGINGARNEFNDAR SÚÐAVÍKURHREPPS KL 17.00
KJÖRTÍMABILIÐ 2014-2018
Mættir eru Garðar Sigurgeirsson, Salvar Baldursson og Helgi Bjarnason formaður.
Árni Traustason, skipulagsfulltrúi og Pétur G. Markan sveitarstjóri.
Formaður athugar með fundarboð. Engin athugasemd gerð við fundarboð. Formaður býður
nefndarmönnum að taka til fyrsta dagskrárliðar.

Dagskrá:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Erindi Guðmundar Halldórssonar Svarthamri , þar sem hann óskar eftir leyfi til að endurbyggja hlöðu
sem fauk sl. vetur samkv. uppdráttum Jóhanns B Helgasonar Verkís byggingartæknifræð-ingi kt. 1606715489
Bréf Skipulagsstofnunar um landskipulagsstefnu.
Stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum.
Óleyfilegar framkvæmdir Björgvins Bjarnasonar á Eiði.
Friðlýsing æðarvarps í Borgarey.
Önnur mál.

1. Erindi Guðmunda Halldórssonar samþykkt. Byggingarleyfisgjöld 0,- kr. þar sem um endurbyggingu vegna
foks er að ræða.
2. Hér mætir Garðar Sigurgeirsson til fundarins. Nefndin leggur til að skipulags og byggingarfulltrúi
sveitarfélagsins verði skráður tengiliður sveitarfélagsins á samráðvettvanginn.
3. Málið rætt. Nefndin leggur áherslu á að vinna sveitarfélagsins við heildarendurskoðun aðalskipulags
verði unnin með meðvitund stefnumörkuninnar og sú vinna skili sér inn í stefnumörkun sveitarfélaga á
Vestfjörðum.
Nefndin leggur mikla áherslu á að skipulagsvaldsveitarfélaga verði tekið til umræðu í stefnumörkuninni
með það að augnamiði að skipulagsvaldið nái lengra en úrsérgengin netalög sem ná 150 m út í firðina. Í
ljósi mikils uppgangs eldismála í Ísafjarðardjúpi er ekki meira aðkallandi fyrir sveitarfélög á Vestfjörðum
að nái skipulagsvaldi yfir starfsemina í Ísafjarðardjúpi og tengdum fjörðum.
Nefndin leggur áherslu á að sett sé fram skýr og einföld framtíðarsýn sem fyrst sem leitt geti til
markmiðasetningar.
4. Lagt fram bréf byggingarfulltrúa. Nefndin felur byggingarfulltrúa að klára bréfið og senda á þann aðila
sem umræðir.

Nefndin felur byggingarfulltrúa að koma með tillögu að dagsektum verði engin viðbrögð við bréfinu.
5. Nefndin gerir engar athugasemdir við áætlaða friðlýsingu.
6. Önnur mál.
a. Málsmeðferð tilkynntra framkvæmda.
b. Bréf Fasteignaskrár um uppmæling eignamarka.
c. Drög að samningi um Ráðgjöf vegna heildarendurskoðunnar aðalskipulags.

Ekkert fleira gert. Fundi slitið 17: 57
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