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Fundargerð 9 
 
Níundi fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 28. 

apríl 2014 á Húnavöllum, kl. 13:30 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Þorgrímur Pálmason og Bjarni Þór Einarsson, skipulags- 

og byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Kristján Jónsson boðaði forföll. Formaður 

nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 

1. Hveravellir – Breyting á deiliskipulagi. Svarbréf Skipulagsstofnunar, dags. 11. apríl 

sl., við erindi Húnavatnshrepps frá 10. mars sl. var lagt fram til kynningar.   

2. Erindi frá Skipulagsstofnun – Umsögn um hvort tenging Blönduveitu með 66kV 

jarðstreng sé háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og byggingarnefnd vísar til 

bréfs Skipulagsstofnunar frá 7. apríl sl. og greinargerðar með tilkynningu til 

ákvörðunar um matsskyldu verkefnisins og telur ekki ástæðu til mats á 

umhverfisáhrifum þar sem um jarðstreng er að ræða sem lagður verður að mestu á 

þegar röskuðu svæði meðfram Kjalvegi. Í greinargerðinni kemur ekkert fram umfram 

það sem þegar hefur vrið til umfjöllunar vegna aðalskipulagsbreytingarinnar nema 

hvað nákvæmnin er meiri. 

3. Tekin er til afgreiðslu tillaga að breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps vegna 

efnisvinnslu til viðhalds á Kjalvegi. Tillagan samanstendur að uppdrætti og 

greinargerð, gert af Landmótun, þar sem bætt er inn fjórum námum við Kjalveg sem 

allar hafa verið í notkun en eru ekki skilgreindar í gildandi aðalskipulagi. Áformuð 

efnistaka í sumar eru 3000 m
3
 úr hverri námu. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir að um óverulega breytingu á aðalskipulagi sé að ræða og að málsmeðferð 

verði skv. 2. mgr. 36 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

4. Erindi frá Sigurði Skúla Bergssyni, umsókn um byggingarleyfi til ísetningar á fjórum 

gluggum á norðurhlið hússins að Hnausum 1, landnr. 221551.Umsókninni fylgir 

útlitsuppdráttur gerður af Óla Rúnari Eyjólfssyni arkitekt, verk 2014-01. Skipulags- 

og byggingarnefnd samþykkir byggingaráformin. 

5. Erindi frá Birni Magnússyni, umsókn um stofnun lóðar úr landi Hólabaks landnr. 

144717. Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur gerður af Ingvari Björnssyni, 

ráðunaut. Á lóðinni standa byggingarnar matshluti 03 einbýlishús, matshluti 07 

véla/verkfærageymsla og matshluti 14 véla/verkfærageymsla. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir erindið. 

6. Erindi frá Húnavatnshreppi, umsókn um byggingarleyfi til breytingar á fyrrum 

sorpgeymslu í klórgeymslu fyrir sundlaug. Erindinu fylgir uppdráttur af 

klórgeymslunni gerður af Stefáni Árnasyni byggingarfræðingi, verk nr. 2014-RB01, 

teikning nr. 101. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið. 

7. Erindi frá Húnaþingi vestra, kynning á tillögu að aðalskipulagi Húnaþings vestra 

2014-2026 ásamt umhverfisskýrslu fyrir sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga.  

Erindinu var frestað á síðasta fundi sveitarstjórnar. Lagt fram tol kynningar 

 

Afgreiðslur skipulags- og byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 

staðfest þær.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:30 


