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31. fundur Skipulags,bygginga,umhverfis og samgöngunefndar haldinn 
Fundarsalur Álftavers,  

 þriðjudaginn 15. nóvember 2022, kl.  17:00. 
 
 
Fundinn sátu: 
Anna Lind Ragnarsdóttir, Hulda Gunnarsdóttir, Valgeir Scott, Sigurdís 
Samúelsdóttir og Jóhann Birkir Helgason.  

 
Fundargerð ritaði:  Jóhann Birkir Helgason, . 
 
 
 

1.   Deiliskipulag í Reykjanesi - 2202003 

 

Deiliskipulagstillaga fyrir Reykjanes dags. 24.08.2022 var auglýst skv. 1. mgr. 43. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2000, gefinn var sex vikna frestur til athugasemda, frá 30. 
september til og með 11. nóvember 2022.  
Umsagnir bárust frá; Veðurstofan, Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun. Ekki 
barst umsögn frá Minjastofnun og Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða. 

 

Skipulags-, bygginga-, umhverfis- og samgöngunefnd leggur til við sveitarstjórn að 
samþykkja deiliskipulagstillöguna óbreytta.  
Jafnframt er lagt til við skipulagsráðgjafa að benda á umsögn Veðurstofu Íslands frá 
10.06.2022. 

 Samþykkt 

    

2.   Deiliskipulagsbreyting - iðnaðarsvæði inn af Langeyri - 2109006 

 

Deiliskipulagstillaga fyrir iðnaðarsvæði inn af Langeyri dags. 7. mars 2022 var 
auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2000, gefinn var sex vikna frestur 
til athugasemda, frá 30. september til og með 11. nóvember 2022.  
Umsagnir bárust frá; Vegagerðin, Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun. Ekki 
bárust umsagnir frá öðrum umsagnaraðilum. 

 Skipulags-, bygginga-, umhverfis- og samgöngunefnd leggur til við sveitarstjórn að 
samþykkja deiliskipulagstillöguna óbreytta. 

 Samþykkt 

    

3.   Bréf vegna stöðuleyfis Bjsv. Kofri - 2211003 

 Tekin fyrir umsókn frá björgunarsveitinni Kofra þar sem sótt er um stöðuleyfi fyrir 
40 feta dósasöfnunargám við Langeyrarveg 7.  

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi í 
samræmi við umsókn.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári. 

 Samþykkt 
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4.   Bréf vegna stöðuleyfis Herdís Mjöll - 2211004 

 Tekin fyrir umsókn frá Herdísi Mjöll Jónasdóttur þar sem sótt er um stöðuleyfi 
fyrir gám á gámasvæðinu.  

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi í 
samræmi við umsókn.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári. 

 Samþykkt 

    

5.   Bréf vegna stöðuleyfis Tígur ehf - 2211005 

 Tekin fyrir umsókn frá Tígur ehf þar sem sótt er um stöðuleyfi fyrir 20 feta gám á 
geymslusvæði ofan Langeyrar.   

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi 
fyrir gám á geymslusvæði ofan Langeyrar í samræmi við umsókn.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári.  
Jafnframt er veitt leyfi fyrir svæði á geymslusvæði ca. 100 ferm.  

 Samþykkt 

    

6.   Bréf vegna stöðuleyfis Iceland Sea Angling - 2211006 

 Tekin fyrir umsókn frá Iceland Sea Angling þar sem sótt er um stöðuleyfi fyrir gám 
á Njarðarbraut 14 og til vara á lóð við Langeyrarveg 9. 

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi 
fyrir gám og báta við Langeyrarvegi 9, í samræmi við umsókn.  
Þó vill nefndin benda á að stöðuleyfi er ekki hugsað sem varanleg lausn og er 
umsækjandi hvattur til þess að leita varanlegra lausna.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári. 

 Samþykkt 

    

7.   Bréf vegna stöðuleyfis Akravík ehf - 2211007 

 Tekin fyrir umsókn frá Akravík ehf þar sem sótt er um stöðuleyfi fyrir gám við 
Njarðarbraut. 

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi í 
samræmi við umsókn.  
Þó vill nefndin benda á að stöðuleyfi er ekki hugsað sem varanleg lausn og er 
umsækjandi hvattur til þess að leita varanlegra lausna.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári. 

 Samþykkt 
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8.   Bréf vegna stöðuleyfis Guðrún Valborg - 2211008 

 Tekin fyrir umsókn frá Guðrúnu Vilborgu Kristinsdóttur þar sem sótt er um 
stöðuleyfi fyrir gám á Langeyri. 

 

Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi í 
samræmi við umsókn.  
Þó vill nefndin benda á að stöðuleyfi er ekki hugsað sem varanleg lausn og er 
umsækjandi hvattur til þess að leita varanlegra lausna.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári. 

 Samþykkt 

    

9.   Bréf vegna stöðuleyfis Egill Bjarni Helgason - 2211009 

 Tekinn fyrir tölvupóstur dags. 27.04.2022 frá Egil Bjarna Vikse Helgasyni þar sem 
sótt er um lóð að austurhluta Njarðarbrautar, vestan við núverandi sorpmóttöku.. 

 

Ekkert deiliskipulag er til staðar á svæðinu og því getur nefndin ekki veitt lóð á 
svæðinu.  
Skipulags- og mannvirkjanefnd gerir ekki athugasemd við að veitt verði stöðuleyfi 
fyrir einn gám við Njarðarbraut.  
Þó vill nefndin benda á að stöðuleyfi er ekki hugsað sem varanleg lausn og er 
umsækjandi hvattur til þess að leita varanlegra lausna.  
Stöðuleyfi er veitt en veiting slíks leyfis er ekki leyfi til annarra framkvæmda eða 
geymslu á öðrum hlutum utan gáms á landi Súðavíkurhrepps.  
Verði þessum skilyrðum ekki framfylgt verður stöðuleyfið ekki endurnýjað að ári.  

 Samþykkt 

    

10.   Bréf vegna stöðuleyfis Helgi Bjarnason - 2211010 

 
Lagt fram bréf Braga Þórs Thoroddsen, sveitarstjóra til Helga Bjarnasonar dags. 13. 
september 2022 þar sem skorað er á þá sem eiga lausafjármuni, báta og eða gáma 
að sækja um stöðuleyfi. 

 
Skipulags-, bygginga-, umhverfis- og samgöngunefnd skorar á eigendur 
lausafjármuna á landi Súðavíkurhrepps að fjarlægja munina. Nefndin bendir á að 
hægt er að sækja um leyfi fyrir svæði á gáma- og geymslusvæðinu í Árdal. 

 Samþykkt 

    

11.   Bréf vegna stöðuleyfis Vestfiskur - 2211011 

 
Lagt fram bréf Braga Þórs Thoroddsen, sveitarstjóra til Vestfisk ehf dags. 13. 
september 2022 þar sem skorað er á þá sem eiga lausafjármuni að aækja um 
stöðuleyfi. 

 
Skipulags-, bygginga-, umhverfis- og samgöngunefnd skorar á Vestfisk að sækja um 
stöðuleyfi fyrir gám sem staðsettur er á Langeyri að öðrum kosti verði hann 
fjarlægður. 

 Samþykkt 

    

12.   Bréf vegna stöðuleyfis Margfætlur ehf - 2211012 
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Lagt fram bréf Braga Þórs Thoroddsen, sveitarstjóra til Margfætlur ehf. dags. 13. 
september 2022 þar sem skorað er á þá sem eiga lausafjármuni að aækja um 
stöðuleyfi. 

 
Skipulags-, bygginga-, umhverfis- og samgöngunefnd skorar á Margfætlur að sækja 
um stöðuleyfi fyrir gám sem staðsettur er á Langeyri að öðrum kosti verði hann 
fjarlægður. 

 Samþykkt 

    

 
 
 
Fundi slitið kl. 19:00. 
 
 
 
 
 

Anna Lind Ragnarsdóttir  Hulda Gunnarsdóttir 

Valgeir Scott  Sigurdís Samúelsdóttir 

Jóhann Birkir Helgason   
           

 


