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You don't often get email from kristin.jonasdottir@umhverfisstofnun.is. Learn why this is important

Sæl verið þið

Nú þegar Rikið hefur fest kaup á Búðinni á Hesteyri, mun Umhverfisstofnun taka við húsinu og aðlaga
það að þörfum svæðisins. Hluti af því er að innrétta gestasalerni í viðbyggingu sem fylgir húsinu, sem og
að setja hreinlætisaðstöðu inn í húsið sjálft, sem verður nú nýtt sem aðsetur fyrir landverði.
Umhverfisstofnun óskar því nú eftir heimild til að grafa niður 6500 lítra rotþró, suðvestan við Búðina.
Skv. söluyfirliti, þá fylgir landpartur búðinni.
Húseigninni fylgja lóðarréttindi er eigandi hefur notið frá upphafi og eigi hafa verið véfengd. Búðin
stendur á lóð sem er skráð 2.455 m² að stærð, sjá mynd sbr. stofnskjal lóðar skv. meðfylgjandi mynd.

Verður rotþróin staðsett innan þeirra marka sem tilgreind eru sem lóðaréttindi húseignarinnar.

Staðsetningin var valin af tveimur pípulagningarmeisturum frá AV pípulögnum, þar sem fjarlægð frá sjó
var mikilvægur hluti af ákvarðanartökunni.

Á meðfylgjandi mynd er staðsetningin sýnd með rauðu.

Í viðbyggingu vestanvert við Búðina verða innréttuð þrjú salerni fyrir gesti, þar af eitt aðgengilegt fyrir
fólk í hjólastól. Má búast við töluverðri notkun á hreinlætisaðstöðunni og því er þörf á jafn stórri rotþró og
raun ber vitni.

Þar sem svæðið er ekki deiliskipulagt var haft samband við Minjastofnun Íslands. Tveir starfsmenn
stofnunarinnar skoðuðu loftmyndir af fyrirhugaðri staðsetningu og töldu ekkert því til fyrirstöðu að grafa
hana niður þarna. Enda er hér um sjávarkamb að ræða og ekki saga um byggð á blettinum. Eldra húsnæði
verslunarinnar er töluvert utar, grunnur hennar sést í vinstra horni myndarinnar.

Þar sem ferðamannavertíðin á Hesteyri er nú hafin og fer fljótlega á fullt, þá liggur á að fara í verkefnið.
Við stefnum að því að fara yfir í næstu viku til að hefja framkvæmdir.
Vona að umsóknin sé það skýr að hægt sé að afgreiða hana hratt og örugglega.

Bestu kveðjur, Best regards
Kristín Ósk Jónasdóttir
Teymisstjóri, Team leader
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