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49. fundur skipulags- og byggingarnefndar Húnavatsnshrepps   
haldinn  Fjarfundur, 28. apríl 2020  

og hófst hann kl. 11:00 
 
 

Fundinn sátu: 
Fanney Magnúsdóttir var fjarverandi en í staðinn sat fundinn Garðar Smári 
Óskarsson, Ingibjörg Sigurðardóttir, Kristján Jónsson, Magnús Sigurjónsson, 
Einar Kristján Jónsson og Þorgils Magnússon.  
 
Fundargerð ritaði:  Magnús Sigurjónsson, Ritari 
 
 
 
Dagskrá: 
 

1.  Flaga land, lnr. 144658 - Umsókn um leiðrétta lóðarstærð og stofnun 
byggingarreits - 2003001 

 

Erindi frá Hallfríði K. Skúladóttur eiganda Flaga-land lnr. 144658. Umsókn um 
leiðrétta lóðarstærð og stofnun byggingareits skv. hnitsettum afstöðuuppdrætti, 
gerðum hjá Ráðbarði sf. verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni 
byggingatæknifræðing dags. 12.02.2020. Jafnframt er sótt um að nafn lóðarinnar 
verði Vinaminni. Meðfylgjandi er umsókn, kaupsamningur, yfirlýsing vegna 
fyrirframgreidds arfs og leyfi til setu í óskiptu búi. 

 Erindið er samþykkt. 

2.  Stekkjardalur - Umsókn um stofnun lóða - 2003003 

 

Erindi frá Ægi Sigurgeirssyni eiganda Stekkjardals lnr. 145319 um stofnun lóða. 
Stekkjardalur 1, lóðin er afmörkuð af hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu Margréti 
Jónsdóttur dags. 5. desember 2019, flatarmál lóðar er 4.540 m2. Stekkjardalur 2, 
lóðin er afmörkuð af hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu Margréti Jónsdóttur dags. 
9. desember 2019, flatarmál lóðar er 3.530 m2. 

 Erindið er samþykkt. 

3.  Auðólfsstaðir - Umsókn um stofnun lóða - 2004003 

 

Erindi frá Þorsteini Jóhannssyni og Þórunni I. Magnúsdóttur eigenda Auðólfsstaða 
lnr.144336 um stofnun lóða. Auðólfsstaðir 1, lóðin er afmörkuð af hnitpunktaum, 
lóðarblað gert af Önnu Margréti Jónsdóttur dags. 15. apríl 2020, flatarmál lóðar er 
1,287 ha. Auðólfsstðir 2, lóðin er afmörkuð af hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu 
Margréti Jónsdóttur dags. 15.apríl 2020, flatarmál lóðar er 1880 m2. Heimilt verður 
fyrir lóðirnar að nota vatnslindir á jörðinni Auðólfsstöðum. Aðkoma lóða verður 
afram í gegnum jörðina á núverandi heimreið. Lögbýlisréttur og hlunnindi til heyra 
áfram Auðólfsstöðum lnr. 145336. 

 Ingibjörg vék af fundi undir þessum lið.  
Erindið er samþykkt. 

4.  Hnjúkur - Umsókn um stofnun lóðar - 2004002 

 Erindi frá Sigurði Magnússyni og Maríönnu Gestasdóttur f.h. Drifkraft ehf eiganda 
Hnjúks lnr 144716 um stofnun lóðar. Norðurborg, lóðin er afmörkuð af 
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hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu Margréti Jónsdóttur dags. 20. apríl 2020. 
Flatarmál lóðar er 2,0 ha. Hlunnindi munu tilheyra Hnjúki sem og lögbýlisréttur eins 
og verið hefur. Kvaðir eru að handhafar nýstofnaðar lóðar skulu halda 
neysluvatnsréttindum í vatnsbólum sem liggja utan lóðarmarka. Lóðin verður ekki 
tekin úr landbúnarðarnotkun. 

 Erindið er samþykkt. 

5.  Míla - ljósleiðaralögn - 2001001 
 Erindi frá Mílu. Kynning á fyrirhugaðri ljósleiðaralögn frá Hveravöllum í Skagafjörð. 

 Nefndin samþykkir lagningu ljósleiðarans. Skipulagsfulltrúa falið að gefa út 
framkvæmdarleyfi þegar öllum gögnum hefur verið skilað inn. 

6.  
Skipulagsstofnun - Efnisnámur virkjana í Blönduveitu - beiðni um umsögn - 
2004004 

 

Erindi frá Skipulagsstofnun. Landsvirkjun hefur sent Skipulagsstofnun meðfylgjandi 
tilkynningu móttekin 23. mars 2020, um ofangreinda framkvæmd skv. 6. gr. laga um 
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. og 12. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um 
mat á umhverfisáhrifum er hér með óskað eftir að Húnavatnshreppur gefi umsögn 
um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á 
umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í framangreindum lögum.  
Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort umsagnaraðili telji að 
nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, 
mótvægisaðgerðum og vöktun. Einnig óskar Skipulagsstofnun eftir því að í umsögn 
komi fram, eftir því sem við á, hvaða leyfi framkvæmdin er háð og varðar starfssvið 
umsagnaraðila. 

 
Nefndin telur að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Vel er gerð grein 
fyrir framkvæmdinni í skýrslunni og hvaða áhrif hún hefur á umhverfið. 
Framkvæmdaraðili skal sækja um framkvæmdarleyfi fyrir efnistökunni áður en 
framkvæmdir hefjast. 

7.  Húnavallaskóli - Umsókn um tilkynnta framkvæmd - 2004001 

 
Erindi frá Húnavatnshreppi. Sótt er um leyfi skv. grein 2.3.5 og b. lið 
byggingarreglugerðar nr 112/2012, til að koma fyrir lyftu milli hæða í 
Húnavallaskóla. Meðfylgjandi er teikning gerð hjá Ráðbarði sf. af Bjarna Þór 
Einarssyni, byggingatæknifræðingi, dags. 03.12.2018 en síðast breytt 11.02.2020. 

 Nefndin samþykkir erindið sem tilkynnta framkvæmd. 

8.  Rarik - Umsókn um niðurrif - 2003005 

 Erindi frá Rarik um leyfi til niðurrifs á gamalli stjórnstöð hitaveitu á Reykjum við 
Reykjabraut. Fast.nr. 2136456 matshl. 03-0101 

 Nefndin samþykkir erindið. 

9.  Litlu-Sveinsstaðir - Breytt notkun - 2003002 

 

Umsókn Magnúsar Ólafssonar um úttekt á hvort sumarbústaður í hans eigu að Litlu 
Sveinsstöðum lnr. 221013 með tilliti til þess hvort húsið uppfylli skilyrði 
byggingarreglugerðar nr 112/2012 til skráningar sem íbúðarhús. Meðfylgjandi 
skýrsla frá Bjarna Þór Einarssyni settum byggingafulltrúa í þessu máli vegna óskar 
eigenda Litlu-Sveinsstaða vegna breyttrar notkunar. 

 Þorgils Magnússon vék af fundi undir þessum lið.  
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Nefndin fer eftir ráðleggingum setts byggingarfulltrúa, Bjarna Þórs Einarssonar og 
hafnar erindinu. 

10. Sölvatunga - Umsókn um framkvæmdarleyfi - 2004006 

 

Erindi frá Heimi Finndal Guðmundssyni eiganda Sölvatungu. Sótt er um leyfi 
skv.grein 2.3.5 h. lið byggingarreglugerðar nr 112/2012, til að byggja við núverandi 
frístundahús 18,9 m2 þar sem áður var sólskáli. Meðfylgjandi er aðaluppdráttur 
gerður hjá Stoð ehf. af Þórði Karli Gunnarssyni, byggingatæknifræðingi, dags. 
24.04.2020 

 Nefndin samþykkir framkvæmdina sem tilkynnta framkvæmd. 

 
 
 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl.  

 
 
Garðar Smári Óskarsson   Ingibjörg Sigurðardóttir 

 Kristján Jónsson    

 
 
 

 
 


