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Skipulags- og byggingarnefnd Húnabyggðar - 2. fundur  

haldinn  í fundarsal að Hnjúkabyggð 33, mánudaginn 15. ágúst 2022 

og hófst kl. 15:00

Fundinn sátu:
Zophonías Ari Lárusson, Birgir Þór Haraldsson var fjarverandi en í staðinn sat 
fundinn Arnrún Bára Finnsdóttir, Höskuldur Birkir Erlingsson var fjarverandi en í 
staðinn sat fundinn Agnar Logi Eiríksson, Þórdís Erla Björnsdóttir var fjarverandi 
en í staðinn sat fundinn Grímur Rúnar Lárusson, Edda Brynleifsdóttir, Bogi 
Magnusen Kristinsson, Þorgils Magnússon og Pétur Arason. 

Fundargerð ritaði:  Þorgils Magnússon, Byggingarfulltrúi

Dagskrá:

1.  Aðalskipulagsbreyting vegna íbúðabyggðar - 1903009

Sveitarstjórn Blönduósbæjar samþykkti á fundi sínum þann 11. maí 2022 að auglýsa 
tillögu að breytingu á aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 skv. 31. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. 
Um er að ræða breytingu á texta í greinargerð, kafla 4.1.1 Íbúðarsvæði. Tafla 4-2 
Íbúðarsvæði í Blönduósbæ er leiðrétt er kemur að leyfilegum fjölda íbúða á svæðum A, B, 
C og D.

Aðalskipulagið hefur verið auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með 
athugasemdafrest til 8. júní 2022. Engar athugasemdir bárust á auglýstum tíma. 
Umsagnir bárust frá Vegagerðinni Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun og 
Skipulagsstofnun. 

Ábending kom frá Umhverfisstofnun að fjörukamburinn og brekkurnar ofan við 
deiliskipulagssvæðið njóta hverfisverndar og kemur fram í aðalskipulagi Blönduósbæjar 
2010-2030 að við Húnaflóa séu víða háir og reglulegir malarhjallar eða marbakkar frá 
ísaldarlokum sem séu einkennandi fyrir bæjarstæði Blönduóss. 
Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að hugað sé að og fjallað um áhrif tillögunnar 
í umhverfisskýrslu á hverfisverndarsvæðið. Að mati stofnunarinnar getur tillagan rýrt 
verndargildi hverfisverndarsvæðisins með tilliti til ásýndar. 

Nefndin tekur undir þessar ábendingar Umhverfsstofnunar og verður við þeim. 

Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja 
breytingu á aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

 

2.  Deiliskipulag á nýjum íbúðarlóðum - 1810031

Sveitarstjórn Blönduósbæjar samþykkti á fundi sínum þann 11. maí 2022 að auglýsa 
tillögu af nýju deiliskipulagi íbúðarbyggðar við við Fjallabraut, Lækjarbraut og 
Holtabraut á Blönduósi skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
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Deiliskipulagssvæðið er nyrsti hluti íbúðarbyggðar í þéttbýlinu og einkennist svæðið af 
flötum og malarkömbum sem mynda stalla í landinu í átt að sjó. 
Samhliða var auglýst breyting á aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 skv. 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 með athugasemdafrest til 8. júní 2022. 
Engar athugasemdir bárust á auglýstum tíma. 
Umsagnir bárust frá Vegagerðinni Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun og 
Skipulagsstofnun. 

Ábending kom frá Umhverfisstofnun að fjörukamburinn og brekkurnar ofan við 
deiliskipulagssvæðið njóta hverfisverndar og kemur fram í aðalskipulagi Blönduósbæjar 
2010-2030 að við Húnaflóa séu víða háir og reglulegir malarhjallar eða marbakkar frá 
ísaldarlokum sem séu einkennandi fyrir bæjarstæði Blönduóss. 
Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að hugað sé að og fjallað um áhrif tillögunnar 
í umhverfisskýrslu á hverfisverndarsvæðið. Að mati stofnunarinnar getur tillagan rýrt 
verndargildi hverfisverndarsvæðisins með tilliti til ásýndar. 

Nefndin tekur undir þessar ábendingar Umhverfsstofnunar og verður við þeim. 

Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja 
nýtt deiliskipulag fyrir íbúðarsvæði á Blönduósi - Fjallabraut, Lækjarbraut og 
Holtabraut. S . 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 

Skipulagsfulltrúa falið að afgreiða málið eftir gildistöku á breytingu aðalskipulags 
Blöndusós 2010-2030 í B-deild stjórnartíðinda

 

3.  Dælustöð - Umsókn um lóð - 2112004

Á fundi sveitarstjórnar þann 11. maí 2022 var samþykkt að grenndarkynna byggingarleyfi 
dæluhúss við Svínvetningabraut fyrir hagsmunaaðilum skv. 1.mg. 44.gr skipulagslaga nr. 
123/2010.

Engar athugasemdir bárust á auglýstum tíma. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir 
að fela byggingarfulltrúa að vinna málið áfram.

 

4.  Höllustaðir 2 - Umsókn um lóð - 2208012

Bárkarás ehf, þinglýstir eigandi jarðarinnar Höllustaðir 2, landnúmer 145303, sækir um 
heimild til að stofna lóð úr landi jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti gerðum af 
Loftmynd ehf í desember 2021.

Skipulags- og byggingarnefnd Húnabyggðar samþykkir stofnun lóðar Höllustaðir 2.

 

5.  Smárabraut 7-9 Umsókn um byggingarleyfi - 2208003

Erindi frá Lárusi B. Jónssyni umsókn um byggingarleyfi fyrir þriggja íbúða raðhúsi að 
Smárabraut 7-9. Um er að ræða þrjár íbúðir með bílskúr 150m2 hver þeirra samtals 
450m2. Húsið er timburhús á steyptum sökkli. Meðfylgjandi er aðaluppdráttur gerður af 
Guðbjarti Ólafssyni dags. 07.07.2022.

ZAL og GRL véku af fundi undir þessum lið. 

Nefndin telur að það þurfi að koma kvöð um aðkomu að baklóð á húsi nr. 7b þ.e. miðju 
íbúðin, Skipulagsfulltrúa falið að vinna málið með umsækjanda. 
Nefndin leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfið fyrir 450 m² 
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þriggja íbúða raðhúsi skv. 2 mgr 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hagsmunaaðilar eru 
hús nr. 6,8,10,12,14 og 16 við Skúlabraut og hús nr. 5-17 við Smárabraut.

 

6.  Breiðabólstaður 1 - Umsókn um rif á íbúðarhúsi - 2208015

Erindi frá Magnúsi Péturssyni. Umsókn um að rífa íbúðarhúsið að Breiðabólstað 1 
(mhl03). Húsið er illa farið og óíbðúrarhæft, plötur hafa verið að fjúka af því.

Skipulags- og byggingarnefnd Húnabyggðar samþykkir rif á húsinu.

 

7.  Deilsikipulag-Norðurlandsveg - 2208013

Lagt til kynningar og yfirferðar, tilaga að deiliskipulagi Norðurlandsvegar 1-4 og 
Efstubrautar 1 sem er í vinnslu hjá Landmótun.

Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram samkvæmt 
umræðu fundar.

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:00

Zophonías Ari Lárusson Arnrún Bára Finnsdóttir

Agnar Logi Eiríksson Grímur Rúnar Lárusson

Edda Brynleifsdóttir


