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Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar – kynning á stöðu vinnunnar
Skipulagsfulltrúi kynnti vinnu við aðalskipulagið. Eftirfarandi atriði komu fram:
Gera má ráð fyrir að tillögur að flugbrautakerfi verði tilbúnar um næstu
mánaðamót
Í skoðun er hvort lega nýrrar flugbrautar skarast tæknilega á við ratsjárstöðina
H1
Í skoðun eru hjóla- og göngustígar frá flugstöðinni
Unnið er að því að staðsetja jarðvegstipp á flugvallarsvæðinu
Unnið er að ritun greinargerðar
Um 3 mánaða seinkun er á vinnunni miðað við upphaflega tímaáætlun sem m.a.
helgast af því að ákveðið var að meta tillögur Sandgerðisbæjar varðandi legu
nýrrar NS- brautar.
Fram kom að samhliða aðalskipulagsvinnunni verður unnið að deiliskipulagi
einstakra svæða eins og flugstöðvarsvæði og Háaleitishlaðs

2.

Fálkavöllur 2 - breyting á deiliskipulagi
Farið hefur fram grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi lóðarinnar
Fálkavöllur 2. Breytingin felst í því að bætt er við innkeyrslu að lóð flugeldhúss og felld
er niður önnur af tveimur innkeyrslum inn á bílastæði lóðarinnar utan haftasvæðis.
Engar athugasemdir bárust við kynningu deiliskipulagstillögunnar. Skipulagsnefnd
samþykkti skipulagstillöguna og verður hún auglýst í B - deild Stjórnartíðinda eins og
lög gera ráð fyrir.

3.

Samþykkt byggingaráforma
Skipulagsfulltrúi kynnti fyrirhugaðar breytingar á tollaðstöðu og komusvæði farþega í
flugstöðinni. Breytingarnar eru í samræmi við deiliskipulag svæðisins.
Skipulagsnefndin gerir ekki athugasemdir við breytingarnar.

4.

Byggingarleyfi/framkvæmdaleyfi - umræður
Skipulagsfulltrúi fór yfir mannvirkjalög og skipulagslög ásamt tilheyrandi reglugerðum
þar sem fram kemur í hvaða tilvikum byggingar- og framkvæmdaleyfi eiga við.
Sjá ennfremur heimasíðu Skipulagsstofnunar:
http://www.skipulagsstofnun.is/media/skipulagsmal/MKK.-Grundvollur-bygginga--ogframkvaemdaleyfa.-samradsfundur-2013.pdf

5.

Næsti fundur
Næsti fundur skipulagsnefndarinnar er fyrirhugaður 20.06.2013.

Fleira ekki gert, fundi slitið.

