
 
HÚNAVATNSHREPPUR 

BYGGINGARNEFND 
 
 
 
 
 
Fundargerð 
 
Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn fimmtudaginn 17. des 2009 í 
Stóradal, kl. 13:00 
 
Fundinn sátu Fanney Magnúsdóttir, Jóhann Guðmundsson, Kristján Jónsson og Bjarni 
Þór Einarsson, byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Formaður nefndarinnar 
Kristján Jónsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 
1. Erindi frá Jóni Gíslasyni og Eline Manon Schrijver, Hofi í Vatnsdal,  umsókn 

um byggingarleyfi til að klæða íbúðarhúsið á Hofi utan með loftræstri 
utanhúsklæðningu. Einangrað með 100mm steinull og klætt með láréttri 
Canexel klæðningu Umsókninni fylgir aðaluppdráttur í þríriti ásamt 
skráningartöflu, gerður af Stoð ehf. verkfræðistofu á Sauðárkróki. 
Byggingarnefnd samþykkir umsóknina fyrir sitt leyti með fyrirvara um 
fullnægjandi hönnunargögn.  

 
2. Erindi frá Valdimar Ásgeirssyni, kt. 210465-2949, Aðkúlu 1. 

 
a. Umsókn um byggingarleyfi til að setja upp varmadælu til upphitunar á 

íbúðarhúsinu á Auðkúlu 1. Útihluta tækisins er ætlaður staður á 
suðurvegg íbúðarhússins við hliðina á þvotthúss gluggum og búrglugga. 
Umsókninni fylgja ljósmyndir af tækinu. Byggingarnefnd lítur svo á að 
um svo litlar og afturkræfar breytingar á húsinu sé að ræða að ekki þurfi 
byggingarleyfi fyrir slíkum framkvæmdum og nægilegt sé að staðsetja 
varmadælur í samráði við byggingarfulltrúa. Byggingarfulltrúi hefur haft 
samband við Sigurð Þráinsson hjá sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti, sem upplýsti að ábúandi hafi fengið umboð 
landeiganda til þessara breytinga. Óskað er eftir að afrit af því umboði 
verði sent til byggingarfulltrúa. 

b. Umsókn um stöðuleyfi til 2ja ára fyrir vinnuskúr/aðstöðu. Í umsókninni 
segir: „Húsið er snyrtilegt með lágu risi, 2,2x8,0m. Húsið mun standa 
við suðurgafl íbúðarhúss, 2ja metra sund verður milli íbúðarhúss og 
vinnuskúrsins. Langhliðin á vinnuskúrnum mun verða samsíða gaflinum 
á íbúðarhúsinu. (Breiddin á íbúðarhúsinu er nálægt hin sama og lengdin 
á vinnuskúrnum.) Húsið var áður á Skagaströnd þar sem það var notað 
fyrir kleinugerð. Ætlunin er að hafa húsið til sömu nota á Auðkúlu. 
(Húsið er búið ágætis tækjum til kleinugerðar.)” Engar teikningar eða 
nánari upplýsingar fylgja umsókninni.  Umsókninni fylgir ósk um að 
Jóhann Guðmundsson víki sæti við afgreiðslu málsins. Nefndin greiddi 
atkvæði án umræðu um vanhæfi Jóhanns og féllu atkvæði þannig að 
tveir nefndarmenn sögðu nei við vanhæfi Jóhanns, Jóhann sat hjá. 
Byggingarnefnd samþykkir stöðuleyfi fyrir vinnuskúrinn til eins árs með 
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því skilyrði að hann verði staðsettur minnst 10m frá íbúðarhúsinu og 
hann verði staðsettur í samráði við byggingarfulltrúa. Jóhann 
Guðmundsson sat hjá við afgreiðslu málsins. 

 
3. Erindi frá Guðmundi Valtýssyni, kt. 010851-2039, umsókn um byggingarleyfi 

til að byggja tvö skýli fyrir sauðfé í landi Eiríksstaða, lnr. 145357, líkt og sýnt er 
á meðfylgjandi afstöðuuppdrætti  og raunteikningum gerðum á Stoð ehf. 
verkfræðistofu af Braga Þór Haraldssyni. Númer uppdrátta er S-101 og A-101 í 
verki nr. 7532, dags. 17. desember 2009.  Byggingarnefnd samþykkir erindið 
fyrir sitt leyti. 

 
4. Erindi frá Stoð ehf. f.h. Sörlatungu ehf. kt. 551008-0450, umsókn um 

byggingarleyfi og samþykkt raunteikninga. 
 

a. Aðaluppdráttur af endurgerðu og breyttu íbúðarhúsi í Austurhlíð, lnr. 
145337. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur ásamt skráningartöflu, gerður 
af Stoð ehf. verkfræðistofu á Sauðárkróki. og áritun hönnuðar um að 
burðarþol sé óskert vegna þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á 
innviðum hússins. Byggingarnefnd vísar til afgreiðslu á erindi frá 
eiganda jarðarinnar frá 3. júní sl. þar sem lagðar voru fram ófullgerðar 
teikningar til umsagnar. Byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir sitt 
leyti. 

b. Aðaluppdráttur af endurgerð og breyttri notkun á fjárh/kálfah/ákj. fnr. 
213-7849 og hlöðu með súgþurrkun fnr. 213-7852. Auk umsóknar um 
byggingarleyfi er sótt um að breyta notkun hússins í hesthús með 
aðstöðu til fortamningar og breytta notkun á hlöðunni í reiðskemmu. 
Umsókninni fylgir aðaluppdráttur ásamt skráningartöflu, gerður af Stoð 
ehf. verkfræðistofu á Sauðárkróki. Byggingarnefnd vísar til afgreiðslu á 
erindi frá eiganda jarðarinnar frá 3. júní sl. þar sem lagðar voru fram 
ófullgerðar teikningar til umsagnar. Byggingarnefnd samþykkir erindið 
fyrir sitt leyti. 

 
Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 
staðfest þær. 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:30 
 

 


