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Fyrsti fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn fimmtudaginn 

24. júlí 2013 á Húnavöllum, kl. 10:00 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Þorgrímur Pálmason, Jón Jóhannsson, 

slökkviliðsstjóri og Bjarni Þór Einarsson, skipulags- og byggingarfulltrúi sem ritaði 

fundargerð.  Kristján Jónsson boðaði forföll. Formaður nefndarinnar Jóhann 

Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 

1. Erindisbréf nefndarinnar og kosning formanns, varaformanns og ritara. 

Aldursforseti nefndarinnar, Jóhann Guðmundsson fór yfir nýtt erindisbréf 

nefndarinnar og stýrði kosningu. Kosningu hlutu: Formaður Jóhann 

Guðmundsson, varaformaður Þorgrímur Pálmason, ritari Kristján Jónsson. 

2. Erindi frá RARIK, dags. 03.06.2013, umsókn um framkvæmdaleyfi til borunar 

á 1600m djúpri vinnsluholu fyrir Hitaveitu Blönduóss í landi Reykja. Erindinu 

er vísað til nefndarinnar frá sveitarstjórn 03.07.2013. Staðsetning holunnar er 

um 100 m suðaustan við borholu RR-12. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir erindið, að fengnum meðmælum Skipulagsstofnunar skv. 1. tölulið 

ákvæðis til bráðabirgða í skipulagslögum nr. 123/2010. 

3. Erindi frá Hveravallafélaginu, dags. 15.07.2013, umsókn um 

framkvæmdaleyfi fyrir nýrri 60.000 lítra rotþró ásamt siturbeði á 

Hveravöllum. Staðsetningin er skv. samþykktu deiliskipulagi. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir erindið. 

4. Erindi frá Hveravallafélaginu, dags. 07.07.2013, umsókn um stöðuleyfi fyrir 

40‘ íbúðagám norðaustan við starfsmannahúsið á Hveravöllum. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir stöðuleyfi fyrir gáminn til eins ár, til 1. júlí 2014. 

5. Erindi frá Landsvirkjun, dags. 16,07.2013, umsókn um byggingarleyfi til að 

setja upp forsteypta eldvarnarveggi við stöðvarnotkunarspenna Blöndustöðvar, 

skv. teikningum gerðum af VERKÍS sem fylgja erindinu. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir erindið. 

6. Erindi frá Svavari G. Eyjólfssyni, dags. 08.07.2013, umsókn um 

byggingarleyfi til að byggja sumarhús á jörðinni Öxl II. Umsókninni fylgir 

aðaluppdráttur, afstöðumynd og skráningartafla gert af Ártún ehf. Lárusi Kr, 

Ragnarssyni byggingartæknifræðingi. Staðsetning er 16 m norðan við hesthús 

hans á jörðinni. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið, að fengnum 

meðmælum Skipulagsstofnunar skv. 1. tölulið ákvæðis til bráðabirgða í 

skipulagslögum nr. 123/2010. 

7. Erindi frá Guðmundi Guðbrandssyni, dags. 30.05.2013, umsókn um 

byggingarleyfi til að byggja fjárhús fyrir um 120 kindur á Bergsstöðum í 

Svartárdal. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur, afstöðumynd og skráningartafla 

gert af Trausta Val Traustasyni byggingartæknifræðingi. Húsið er 

stálgrindarhús á steyptum haugkjallara. Staðsetning er 7 m norðan við 
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fjárhúshlöðu við eldri fjárhús á jörðinni. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir erindið, að fengnum meðmælum Skipulagsstofnunar skv. 1. tölulið 

ákvæðis til bráðabirgða í skipulagslögum nr. 123/2010. 

8. Erindi frá Ingimar Jóhannssyni, dags. 21.07.2013. Umsókn um byggingarleyfi 

fyrir breytingum og viðhaldi á íbúðarhúsinu í Grímstungu. Umsókninni fylgir 

aðaluppdráttur gerður af Stefáni Árnasyni byggingarfræðingi. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir erindið. 

9. Erindi frá Húnavatnshreppi, umsókn um byggingarleyfi til að rífa aðstöðuhús 

við Stafnsrétt, auðkenni 224-1775. Húsið er 38,3 m
2
 og ástand þess lélegt. 

Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið. 

 

Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 

staðfest þær.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 11:30 


