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Byggingarnefndin í Húnavatnshreppi 
 
Fundargerð 
 
Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 22. júní 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 Vegagerð ríkisins, umsókn um stofnun lóðar úr landi Hvamms I í 

Vatnsdal. Lóðin er undir og umhverfis vegarkafla sem er í byggingu og VR 
hefur gengið frá kaupum á. Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur ásamt 
umsókn um stofnun nýrrar fasteignar og er hvort tveggja áritað af landeiganda. 
Áritun hönnuðar og yfirlitsmynd vantar. Byggingarnefnd samþykkir erindið 
fyrir sitt leyti. 

 
2. Erindi frá Svavari G. Eyjólfssyni, kt. 100572-5919, umsókn um 

framkvæmdaleyfi til vegagerðar á fyrirhuguðu tjaldsvæði í landi Axlar 2 lnr. 
144737, í samræmi við deiliskipulagstillögu sem send hefur verið sveitarstjórn 
til auglýsingar. Byggingarnefnd bendir á að ekki er hægt að auglýsa 
deiliskipulag á grundvelli þess aðalskipulags sem nú er í vinnslu, en hægt er að 
sækja um undanþágu til umhverfisráðherra að fenginni umsögn 
Skipulagsstofnunar sbr. 2. tl. ákvæðis til bráðabirgða í skipulags- og 
byggingarlögum nr. 73/1997. Ekki er hægt að gefa út framkvæmdaleyfi fyrr en 
fyrir liggur samþykkt deiliskipulag eða undanþága hefur verið veitt. 

 
3. Erindi frá Stoð ehf. fh. Óskars E. Ólafssonar, kt. 251059-3739, umsókn um 

stofnun nýrrar fasteignar úr landi Steinár II. Um er að ræða 1923m2 lóð undir 
frístundahús.Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur gerður af  Stoð ehf. 
verkfræðistofu á Sauðárkróki. Umsókn um stofnun nýrrar fasteignar til 
Fasteignaskrár Íslands vantar. Byggingarnefnd samþykkir landskiptin fyrir sitt 
leyti. 

 
4. Erindi frá Stefáni Stefánssyni, kt. 170463-2509, vísað til byggingarnefndar frá 

hreppsnefnd. Umsókn um stofnun nýrrar fasteignar úr landi Æsustaða. Um er að 
ræða 89365m2 lóð og stendur íbúðarhúsið á jörðinni nyrst í lóðinni. Ekki er 
getið um landnotkun. Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur gerður af  Stoð 
ehf. verkfræðistofu á Sauðárkróki. Umsókn um stofnun nýrrar fasteignar til 
Fasteignaskrár Íslands vantar. Byggingarnefnd samþykkir landskiptin fyrir sitt 
leyti. 

 
5. Erindi frá Stoð ehf. fh. Sörlatungu ehf. kt. 551008-0450, til umsagnar. 

a. Erindinu fylgir ófullgerður aðaluppdráttur af endurgerðu og breyttu 
íbúðarhúsi á Austurhlíð, lnr. 145337. Byggingarnefnd vísar til afgreiðslu 
á erindi frá eiganda jarðarinnar frá 23. nóvember 2008 þar sem 
endurnýjun á utanhúsklæðningu og 40cm breikkun á svölum var 
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samþykkt með fyrirvara um fullnægjandi hönnunargögn. Þau gögn hafa 
ekki borist enn og því ekki verið gefið út byggingarleyfi. Þrátt fyrir það 
hefur verkið verið unnið að mestu og húsinu auk þess verið gjörbreytt að 
innan og er burðarvirki þar með talið. Engar upplýsingar um breytingar á 
burðarvirki eða um endurnýjun og breytingar á lögnum liggja fyrir. 
Byggingarfulltrúi stöðvaði þessar framkvæmdir eftir skoðun þann 7. maí 
sl. þar til breytingar hafa verið samþykktar og byggingarleyfi gefið út. 
Byggingarnefnd fagnar þeirri teikningu sem fram er lögð til umsagnar 
og gerir ekki athugasemd við að hún verði fullgerð og sótt verði um 
byggingarleyfi miðað við breyttar forsendur.Gera þarf nánari grein fyrir 
brunavörnum og björgunaropum á neðri hæð íbúðarhúss. 

b. Erindinu fylgir ófullgerður aðaluppdráttur af endurgerð og breyttri 
notkun á fjárh/kálfah/ákj. fnr. 213-7849 og hlöðu m. súgþurrkun fnr. 
213-7852. Skv. með fylgjandi teikningu eru húsin einangruð og klædd 
utan með trabisustáli, fjárh/kálfah/ákj. breytt í hesthús með aðstöðu og 
forðageymslu. og hlöðu breytt í reiðskemmu. Byrjað er að einangra og 
klæða húsin utan þó ekki hafi verið sótt um byggingarleyfi og stöðvaði 
byggingarfulltrúi þær framkvæmdir eftir skoðun þann 7. maí sl. þar til 
breytingar hafa verið samþykktar og byggingarleyfi gefið út. 
Byggingarnefnd fagnar þeirri teikningu sem fram er lögð til umsagnar 
og gerir ekki athugasemd við að hún verði fullgerð og sótt verði um 
breytta notkun og byggingarleyfi á grundvelli hennar. Gera þarf nánari 
grein fyrir notkun þess rýmis sem merkt er „Aðstaða og forðageymsla”, 
rýmingarleiðum og brunavörnum. 

 
6. Bréf frá Skipulagsstofnun lagt fram til kynningar, þar sem bent er á skyldur 

sveitarfélaga að kynna aðalskipulagstillögur og tillögur að verulegum 
breytingum á aðalskipulagi í samræmi við 1. mgr. 17. gr. skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997, áður en tillögur eru formlega afgreiddar til 
auglýsingar í sveitarstjórn. 

 
7. Bréf frá hreppsnefnd Húnavatnshrepps lagt fram til kynningar þar sem fram 

kemur að tekið hafi verið tilboði Húsherja ehf. í að steypa upp á hring í 
almenningi Auðkúluréttar. 

 
8. Erindi frá Bjarka Kristjánssyni, kt. 110976-4109, umsókn um byggingarleyfi til 

að einangra og klæða íbúðarhúsið á Svínavatni utan og setja upp verönd vestan 
og sunnan við húsið. Ófullkomnar teikningar fylgdu umsókninni. 
Byggingarnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um fullnægjandi 
hönnunargögn. 

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

 


