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Efni: Umsagnarbeiðni
Á fun¿i skipulags- og mannvirkjanefridar þann l2.feb. sl., var tekið fyrir erindi frá Verkís f.h.
Sævars Hjörvarssonar og Halldóru Þórðardóttur,
þar sem óskað er eftir því við Ísafiarðarbæ, að

opnu svæði milli Seljalandsvegar 78 og 84 verði breytt í íbúðarsvæði
þ.è.a að íbúðársvæði Í4 verði
stækkað vegna umsóknar um lóð og byggingaráform á reitnum.
Með hliðsjón af bókun nefndar og meðfylgjandi S'lgigögnum. Er umsagnar Veðurstofu óskað m.t.t.
ofanflóða á reitnum.

Bókun nefndar:
Ósk um breytingu á Aðatskipulagi Ísafjarðarbæja
2019110057

r 2008-2020

- stækkun íbúðabyggðar -

J9hT" Birkir Helgason sækir heimild f.h. Halldóru Þórðardóttur og Sævars óla H3örvarssonar
eftir heimild til þess að breyta Aðalskipulagi Ísafiarð arbæjar 2008-2020 á svæðinu á milli

Seljalandsvegar 78 og 84 og gerð deiliskipulags. Sótt er um að breyta landnotkun úr opnu svæði í
íbúðarsvæði. Fylgigögn eru erindisbréf dags. 27.des. sl.
Skipulags- og mannvirkjanefnd vísar til 29. gr. skipulagslaga nr. I23/2010 er
það á ábyrgð
að annas t v inn s lu að a I s kipu I a g s .

sv e i t afe I a ga

Skipulags- og mannvírkjanefnd ósknr eftir umsögn Veðurstofu vegnq ofan/tóða á reitnum.

Fylgigögn : erindisbréf Verkís
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NR.

ósk um lóö undir einbrilishús við Seljatandsveg 80
Með vísan ífyrra bréf frá 14. nóvember 2019 þar sem óskað var eftir heimild til aô breyta Aðalskipulagi
lsafjarõarbæjar 20o8-2o2o og gerð deiliskipulags við seljalandsveg 80, ísafirôi.
Á mynd hér aô neðan má sjá lóð sem er 830 m2, sem er hefðbundin stærð á lóõ á þessu svæði.
Húsið á mynd t hér aô neðan er 250 m2 aõ grunnfleti.
Eins og sjá má er erfitt að koma fyrir fleiri en einni lóõ á svæôinu, lóðin er í miklum halla og ekkert
aðgengi er inn á lóðina frá Seljalandsvegi.

Mynd

1

Afstõõumynd

Undirritaôur fyrir hönd Halldóru Þórðardóttur og Sævars Óla H¡örvarssonar óskar að n¡iju eftir heimild
til aô breyta aôalskipulagi ísafjarôarbæjar 2Oo8-2020 á svæôinu milli Seljalandsvegar 78 og84 og gerô
deiliskipulags með það aô markmiôi aô koma fyrir lóô fyrir eitt einb'ilishús á svæðinu.
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Stðrfsstóôvar
300 Akranesi, Stillho¡t¡ 16'1¡l
l-10 Scr8arnesr, Bjarnòrbraut
100 lsafìrdi, q¿fn¿rstrætr 1
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603 Aküreví, Austursiôu 2
6c0 Husavik, Garô¿rsbr¿ut 19
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700 Egìlsstdóum, K¿upvang¡ 3b
800 Sclfossi, Au5turueg¡ 10

