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Fyrirspurn varðandi uppsetningu skemmu og afnot af auðu svæði. 
 
Fyrir hönd eiganda, óska ég hér með eftir áliti skipulagsyfirvalda á fyrirhugaðum hugmyndum um 
framkvæmdir lóðinni Hafnarbraut 12 e (F2092887) og f (209288), skv. meðfylgjandi 
fyrirspurnaruppdrætti og rissi á lóðarblað frá 28.10.2020. 

Lóðin Hafnarbakki 12, er iðnaðar- og athafnalóð, stærð 4.589 m², sem er í eigu Reykjaneshafnar 
(3.710 m²) og Reykjanesbæjar (879 m²). 

 

Þ.e. að: 

- Koma fyrir 78 m² stálgrindarskemmu, klædda óbrennanlegu segli úr PVC, á tvo 12 feta 
gáma á norðaustur hluta lóðarinnar Hafnarbraut 12, skv. fyrirspurnaruppdrætti dags. 
01.09.21. 

 

- Óska einnig eftir að fá að nýta hluta svæðis sem liggur suðaustan við lóðarmörkin, sem  
tilgrerint er sem land Reykjanesbæjar, skv. rissi á lóðarblað frá 28.10.20.  

Ætlunin er að fá að leggja vörubíl „trailer“ á því svæði. Umsækjandi myndi sjá um 
jarðvegsskipti á sinn kostnað (allan þann kostnað sem af hlýst) í samráði við 
Umhverfissvið Reykjanesbæjar. Umræddur hluti svæðisins væri u.þ.b. 266 m². 

 

 
 Með fyrirfram þakklæti um jákvæða afgreiðslu, 
 
 
F.h. eiganda Hafnarbakka 12 e og f, 
Sigurður H. Ólafsson, byggingafræðingur BFÍ 
 
 

 
  



Svæði fyrir vörubíl „trailer“
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Útlit gafla og snið í mkv 1:100

Byggingarlýsing:

Um er að ræða stálgrindarskemmu (braggi) klætt óbrennanlegu segli úr PVC, ætluð sem köld geymsla
fyrir vinnuvélar og önnur tæki.
Skemman er fest með þar til gerðum festingum á 2 stk. 40 feta (12 m) stálgáma sem staðsettir eru sitt
hvoru megin á langhliðum. Gámarnir sitja á frostfrírri /þjappaðri grús eða möl.
Skemman er óeinangruð og óupphituð og er hvorki tengd rafmagni eða lagnakerfum (vatn eða skolp).
Engir gluggar eru á skemmunni, en stór inngangshurð 4,0x4,0m er á framgafil sem hægt er að loka
Loftræsting er náttúruleg. Gólf byggingar er frostfrí þjöppuð grús eða möl.
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Dags. Breytingar

15.09.2019 A.      Breyting/fjölgun á eignarhlutum.    shól

Verknr. 2110

Teikniheiti:

Afstöðumynd, snið,
og skráningartafla.

Teikn.nr.

(99)2.00Teiknað:  shól

Fyrirspurnaruppdráttur

Mkv.:

A
Undirskrift og kennitala hönnunarstjóra/aðalhönnuðar:

Undirskrift og kennitala burðarþolshönnuðar:

Dags. 1. sept. 2021

Á ekki við.
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Hafnarbraut 12 e og f, Reykjanesbæ
Geymsluhúsnæði - matshluti 02






