
SKIPULAGS- OG BYGGINGARNEFND 
 

11.04.2022 

 1

 
 

58. fundur Skipulags- og byggingarnefndar Húnavatsnshrepps  
haldinn á Húnavöllum, 11. apríl 2022  

og hófst hann kl. 11:00 
 
 

Fundinn sátu: 
Fanney Magnúsdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Kristján Jónsson, Þorgils 
Magnússon, Bogi Magnusen Kristinsson og Elísa Ýr Sverrsidóttir. 
 
 
Fundargerð ritaði:  Þorgils Magnússon,  
 
 
 
Dagskrá: 
 

1.  Skipulagsfulltrúi - 2204012 

 

Bogi Magnusen Kristinsson nýr skipulagsfulltrúi er mættur á fundinn. Farið er yfir 
nýtt embætti í skipulags og byggingarmálum þar sem Bogi verður skipulagsfulltrúi 
og Þorgils Magnússon verður áfram byggingarfulltrúi. Aðstoðarmenn eru Elísa Ýr 
Sverrisdóttir og Guðrún Blöndal. Þorgils og Guðrún verða með aðsetur á Blönduósi 
og Bogi og Elísa á Hvammstanga. 

 Umræður um skipulags- og byggingarmál. 

2.  Húnavellir 3 - Umsókn um tilkynnta framkvæmd - 2204011 

 
Erindi frá Húnavatnshreppi, umsókn um tilkynnta framkvæmd í íbúð 0101 að 
Húnavöllum 3. Um er að ræða endurnýjun á innviðum íbúðarinnar og breytingar á 
hitakerfi í gólfhita. Meðf. gögn eru teikningar gerðar af Ráðbarði sf. af Bjarna Þór 
Einarssyni dags. janúar 2022 

 Nefndin samþykkir erindið. 

3.  Landsvirkjun - ratsjá vegna fuglaskoðana - 2204010 

 
Erindi frá Landsvirkjun. Umsókn um leyfi til að staðsetja ratsjá vegna fuglarannsókna 
í tengslum við Blöndulund. Fyrirhugað er að hefja fuglarannsóknir í tengslum við 
umhverfismat Blöndulundar í samstarfi við Náttúrustofu Norðausturlands. Tímabil 
er frá komandi vori fram í nóvember.  

 Nefndin samþykkir erindið. Vinna þarf verkefni í samráði við landeigendur. 

4.  Vindorkumæling - Umsókn um stöðuleyfi - 1512002 

 
Erindi frá Landsvirkjun. Óskað er eftir framlengingu stöðuleyfis á Steinárhálsi 
varðandi vindmælinga.  
Meðf. er kort af rannsóknarsvæði Blöndulundar. 

 Nefndin samþykki erindið. 
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5.  Bollastaðir - umsókn um stofnun landeignar - 2204008 

 
Erindi frá Bjarna B. Ingólfssyni. Umsókn um stofnun landeignar úr landi Bollastaða 
lnr. 145343 skv. meðf. hnitasettum uppdrætti gerðum hjá Ráðbarði sf. 
verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni, dags 16. febrúar 2022. Landeignin mun fá 
nafnið Selland. Jörðin er afmörkuð en hefur ekki verið skráð með landnúmeri. 

 Nefndin samþykkir erindið fyrir sitt leiti þegar landeigendur aðliggjandi landa hafa 
undirritað yfirlýsingu um að þetta séu rétt landamerki. 

6.  Auðkúla 2 - Umsókn um afskráningu á fasteigna - 2204007 

 Erindi frá Guðrúnu Sigurjónsdóttur. Ósk um að smiðja mhl 09 sem er 5,2 fm. að 
stærð verði fjarlægð úr fasteignarskrá þar sem húsið er fokið.  

 Nefndin samþykkir erindið. 

7.  Auðkúla 2 - Umsókn um afskráningu á fasteign - 2204006 

 Erindi frá Guðrúnu Sigurjónsdóttur. Óskað er eftir að refahúsið mhl 08 verði afmáð 
úr fasteignaskrá þar sem húsinu hefur verið breytt í skjól fyrir hross. 

 Nefndin frestar erindinu og felur byggingarfulltrúi að fara í vettvangsferð og skoða 
aðstæður. 

8.  Auðkúla 3 umsókn um stofnun landeignar - 2204005 

 
Erindi frá Sverri Þór Sverrissyni. Umsókn um stofnun landeignar úr Auðkúlu 3, ný 
landeign fær nafnið Auðkúla 3 afréttur. Meðfylgjandi er hnitasettur afstöðuppdráttur 
gerður af VSÓ, dags 11. mars 2022 og landsmerkjabréf undirrituð af eigendum 
aðliggjandi jarða. 

 Nefndin samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 

9.  Blöndulína 3, umhverfismatsskýrsla - 2204004 

 

Erindi frá Skipulagsstofnun. Óskað er eftir umsögn sveitarfélagsins um 
umhverfismatsskýrslu fyrir Blöndulínu 3.  
Skipulagsstofnun fer fram á að Húnavatnshreppur veiti umsögn um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Umsagnaraðilar skulu gefa álit sitt í samræmi 
við 16. gr. reglugerðar nr. 1381/2021 um umhverfismat framkvæmda og áætlana.  

 
Nefndin frestar erindinu og felur skipulagsfulltrú að útbúa umsögn fyrir næsta fund 
nefndarinnar.  

10. Borgarbyggð - Ósk um umsögn vegna skipulags Litlu Tunguskógar - 2204003 

 

Erindi frá Sveitarfélaginu Borgarbyggð. Óskað er eftir umsögn um skipulagslýsingu 
vegan breytingu á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 sbr. 30 gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Um er að ræða að breyta landnotkun landsvæðis Litlu Tunguskóga 
(L219075) í Húsafelli í frístundabyggð í íbúðasvæði. Í gildi er deiliskipulag frá 2007 
sem gerir ráð fyrir 54 frístundalóðum og einni þjónustulóð. Gerð verður breyting á 
deiliskipulagi samhliða. Meðf. er teikning af svæðinu. 

 Skipulags-og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við 
aðalskipulagsbreytinguna. 
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11. Borgarbyggð - Ósk um umsögn vegna skipulags Breiðabólsstaður 2, - 2204002 

 
Erindi frá Sveitarfélaginu Borgarbyggð. Óskað er eftir umsögn um skipulagslýsingu 
vegna breytinga á Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 sbr. 30 gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Um er að ræða að breytta landnotkun svæðis í landi Breiðabólsstaðar 
2 úr landbúnaðarlandi og athafnasvæði í íbúðarsvæði. Meðf. er teikning af svæðinu. 

 Skipulags-og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við 
aðalskipulagsbreytinguna. 

12. Brekkukot - Umsókn um stofnun landeignar - 2204001 

 
Erindi frá Magdalenu Margréti Einarsdóttur. Umsókn um stofnun landeignar 
Brekkukotstún 6 ásamt 5 byggingareitum fyrir frístundahús í landi Brekkukots 
samkv meðf. hnitasettum afstöðuuppdrætti gerðum hjá Ráðbarði sf. verkfræðistofu 
af Bjarna Þór Einarssyni, byggingatæknifræðingi dags 30. mars 2022 

 Nefndin samþykkir stofnun lóðarinnar.  

13. Ytri-Langamýri Endurnýjun á fjarskiptamastri - 2204013 

 

Erindi frá Öryggisfjarskipti. Óskað er eftir heimild sveitarfélagsins til endurnýjunar á 
fjarskiptamastri á Tungunesmúla. Nýtt mastur verður 21 metra stálgrindarmastur 
fyrir fjarskipti, sem sett er ofan á staðsteyptar undirstöður. Mastrið er annarsvegar 
sett upp til endurnýjunar á tréstaurum og hins vegar til að bæta talsvert fjarskipti á 
svæðinu. Meðfylgjandi er afstöðumynd og myndir til útskýringar. 

 Nefdin tekur jákvætt í erindið og er málinu frestar þar til fullnægjandi gögn berast. 

 
 
 

 
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:45 

 
 
Fanney Magnúsdóttir  Ingibjörg Sigurðardóttir 

Kristján Jónsson  Þorgils Magnússon 

Bogi Magnusen Kristinsson   

   

 
 
 

 
 


