
Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Eyja-og 

Miklaholtshreppi og Helgafellssveit 

37. fundur skipulags-og byggingarnefndar Eyja-og miklaholtshrepps og 

Helgafellssveitar haldinn að Breiðabliki þriðjudaginn 16.05.2017 kl: 21:00  

Mætt voru: Atli Sveinn Svansson, Hilmar Hallvarðsson, Egill Benediktsson, Halldór 

Jónsson, Jón Oddsson og Ragnar M. Ragnarsson skipulags-og byggingarfulltrúi sem 

einnig ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá fundarins: 

 

1. Erindi frá Neyðarlínunni.  

Sótt er um byggingarleyfi fyrir nýju mastri á lóð Landsnets við Vegamót. 

Niðurstaða fundarins: Skipulags-og byggingarnefnd samþykkir erindið 

með fyrirvara um að málið fari í grenndarkynningu fyrir íbúum Holts og 

Vegamóta. 

 

2. Kringlumýri II, sumarhús 

Sótt er um byggingarleyfi samkv. aðaluppdrætti frá Helga V. Bragasyni 

byggingafræðingi dags. 06.04.2017 

Niðurstaða fundarins: Samþykkt 

 

3. Bjarnarhöfn, byggingarleyfi 

Hrefna Garðarsdóttir kt. 251151-3859 sækir um byggingarleyfi fyrir viðbygginu 

samkv. uppdrætti frá Marvin Ívarssyni bfi.  

Niðurstaða fundarins: Samþykkt 

 

4. Vegamót, deiliskipulag 

Rjúkandi óskar eftir leyfi til að hefja vinnu við deiliskipulag fyrir svæðið   

Niðurstaða fundarins: Samþykkt 

 

5. Birkilundur, byggingarleyfi 

Óskað er eftir byggingarleyfi fyrir gistiheimili samkv. aðaluppdráttum frá Riss 

verkfræðistofu. 

Niðurstaða fundarins: Samþykkt. Egill vék af fundi við afgreiðslu 

málsins. 

 

6. Fell, breyting á þaki. 

Óskað er eftir samþykki byggingar-og skipulagsnefndar á breytingu á þaki  

Niðurstaða fundarins: Samþykkt 



 

 

7. Helgafell 2, smáhýsi. 

Sótt er um byggingarleyfi fyrir tveimur smáhýsum samkv. meðf. uppdrætti 

Niðurstaða fundarins: Samþykkt 

 

8. Innri Drápuhlíð  

Jarðareigandi óskar eftir að jörðin verði skráð samkvæmt meðf. uppdrætti. 

Niðurstaða fundarins: Nefndin telur að þetta erindi falli ekki undir 

hlutverk Skipulags-og byggingarnefndar  

 

9. Léttuhlíð I 

Eigandi óskar eftir stöðuleyfi fyrir 18m2 hús á jörðinni samkv. uppdrætti. 

Niðurstaða fundarins: Nefndin samþykkir erindið með fyrirvara um 

samþykki landeiganda. 

 

10. Birkilundur 9 

Óskað er eftir að byggja tækjageymslu á lóðinni Birkilundur 9, Sauraskógi.  

Niðurstaða fundarins: Málinu frestað. Kannað verður með 

skipulagslýsingu á svæðinu. 

 

11. Aðalskipulag Eyja-og Miklaholtshrepps 

Staða verkefnisins rætt. 

 

12. Eiðhús 

Ósk um breytingu á húsi og byggingarleyfi 

Niðurstaða fundarins: Samþykkt 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl 23:05 

 

 

 

 

 




