
 

 
 

1. Dalsbraut 36 (2020030378) 

Guðlaugur Gunnólfsson kt.241276-4229, f.h. Miðbæjareignar ehf kt.680811-2190 sækir um 

byggingarleyfi til að byggja fjölbýlishús sem inniheldur 15 íbúðir, sbr.aðaluppdráttum frá 

teiknistofu KRark dags.20.03.2020. 

2. Dalsbraut 34 (2020030377) 

Guðlaugur Gunnólfsson kt.241276-4229, f.h. Miðbæjareignar ehf kt.680811-2190 sækir um 

byggingarleyfi til að byggja fjölbýlishús sem inniheldur 15 íbúðir, sbr.aðaluppdráttum frá 

teiknistofu KRark dags.20.03.2020. 

3. Dalsbraut 32 (2020030376) 

Guðlaugur Gunnólfsson kt.241276-4229, f.h. Miðbæjareignar ehf kt.680811-2190 sækir um 

byggingarleyfi til að byggja fjölbýlishús sem inniheldur 15 íbúðir, sbr.aðaluppdráttum frá 

teiknistofu KRark dags.20.03.2020. 

4. Dalsbraut 15 (2020030227) 

Kristinn Ragnarsson kt.120944-2669, f.h. Trönudals ehf kt.461216-0750 sækir um byggingarleyfi 

fyrir tvílyft fjölbýlishús sem inniheldur 15 íbúðir, sbr.aðaluppdráttum frá teiknistofunni KRark 

dags. 10.03.2020. 



 

 
 
5. Reykjanesvegur 54 (2020030128) 

Sveinbjörn Gizurarson kt. 170562-2249 sækir um byggingarleyfi fyrir bílageymslu og að breyta 

núverandi bílgeymslu í vinnustofu sbr. aðaluppdrætti frá Verkfræðiþjónustu Sveins Vald. Erindið 

var áður á dagskrá 13.03.2020, erindi þá frestað þar sem ekki lá fyrir samþykki lóðarhafa 

aðliggjandi lóða. Viðbótar gögn hafa borist. 

6. Fitjar 3 (2020021496) 

Jóhann Issi Hallgrímsson kt.141271-5989 f.h. Tralli ehf kt. 700703-2660 sækir um byggingarleyfi til 

að byggja upp þjónustuhús úr stálgrind sbr. aðaluppdráttum frá Verkfræðistofu Suðurnesja dags. 

08.02.2018. Stálgrindarhúsi er bætt aftan við núverandi söluvagn, bílastæði fyrir hreyfihamlaða 

bætt við. Erindið var áður á dagskrá 12.03.2020  Erindi frestað. Viðbótarupplýsingar hafa borist. 

7. Bjarkardalur 16-26 (2019120265) 

Ómar Pétursson kt.050571-5569, f.h. B1626 ehf kt.600717-0490 sækir um byggingarleyfi til að 

byggja fjölbýlishús sem inniheldur 12 íbúðir, sbr. aðaluppdrátt frá Nýhönnun dags. 09.12.2019. 

Erindið var áður á dagskrá 23.01.2020. Erindi frestað. Viðbótargögn hafa borist. 

8. Mardalur 16-24 (2020021260) 

Jón M. Halldórsson kt.091162-3509 f.h. Sæfaxa ehf kt.541103-2790 sækir um byggingarleyfi fyrir 

raðhús, staðsteypt í einangrunarkubba og múrhúðað sem inniheldur fimm íbúðir, sbr. 

aðaluppdráttum frá K.J.ARK slf dags. 10.02.2020. 

9. Skógarbraut 928A (2020030337) 

Hjörtur Líndal Hauksson kt.190379-5239 f.h. Heimavalla 900 ehf kt.571218-1190 sækir um 

byggingarleyfi fyrir loftnetsúlu utan á húsið og tækjaskáp í inntaksherbergi sbr. meðfylgjandi 

gögnum. 

 

 

  


