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Sjötti fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 

20. janúar 2014 á Húnavöllum, kl. 13:30 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Kristján Jónsson, Þorgrímur Pálmason, Jón 

Jóhannsson, slökkviliðsstjóri og Bjarni Þór Einarsson, skipulags- og byggingarfulltrúi 

sem ritaði fundargerð. Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og 

stjórnaði honum. 

 

1. Erindi frá eigendum Barkarstaða í Svartárdal, dagsett 13. 12. 2013, umsókn 

um stofnun lóðar fyrir frístundahús úr landi Barkarstaða, lnr. 145339. 

Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur gerður hjá Stoð ehf. verkfræðistofu 

af Atla G. Arnórssyni, stærð lóðar 36.854 m2. Uppdrátturinn er nr. S-101 , 

verk nr. 7640, Sótt er um að lóðin verði leyst úr landbúnaðarnotum og að 

lögbýlisréttur og hlunnindi fylgi upprunalandinu. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir erindið. 

2. Erindi frá Þórunni Magnúsdóttur, Auðólfsstöðum lnr. 145336, dagsett 

13.01.2014, umsókn um byggingarleyfi og breytta notkun á matshluta 14 úr 

flatgryfju í gripahús. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur frá 1984 sem sýnir 

húsið eins og það er fyrir breytingar og burðarþolsuppdráttur gerður hjá Stoð 

ehf. verkfræðistofu af Braga þór Haraldssyni. Aðaluppdrátt og skráningartöflu 

vantar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um 

fullnægjandi hönnunargögn. 

3. Erindi frá Bjarka Kristjánssyni, Svínavatni lnr. 196235, dagsett 16.01.2014, 

umsókn um byggingarleyfi og breytta notkun á fjósi og hlöðu með fastanúmer  

213-7788 og 213-7791 í gistihús. Umsókninni fylgir grunnmynd af 

fyrirhuguðum breytingum ásamt afstöðumynd gerð af Stefáni Árnasyni, 

byggingarfræðingi. Útlit, brunahönnun og skráningartöflu vantar. Skipulags- 

og byggingarnefnd tekur jákvætt í erindið en frestar afgreiðslu þar til 

fullnægjandi aðaluppdrættir hafa borist.  

4. Virkjanir á veituleið Blöndu. Staðsetning efnislosunarsvæða og frágangur 

raskaðs yfirborðs. Greinargerð lögð fram til kynningar. 

5. Erindi frá eigendum Marðarnúps lnr. 144689, umsókn um bygginarleyfi til að 

rífa íbúðarhús, viðbyggingu og geymslu, matshlutar 03, 04 og 17, á jörðinni. 

Skipulags- byggingarnefnd samþykkir erindið, enda verði úrgangi fargað á 

löglegan hátt. 

6. Erindi frá Sigríði Ragnarsdóttur í Forsæludal, umsókn um byggingarleyfi til að 

rífa sumarhús matshluta 13, byggingarár 1985, sem fauk fyrir nokkru síðan. 

Skipulags- byggingarnefnd samþykkir erindið, enda verði úrgangi fargað á 

löglegan hátt. 

 

Afgreiðslur skipulags- og byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en 

sveitarstjórn hefur staðfest þær. Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:30 


