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Annar fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn þriðjudaginn 

27. ágúst 2013 á Húnavöllum, kl. 10:00 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Kristján Jónsson  og Bjarni Þór Einarsson, 

skipulags- og byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð.  Þorgrímur Pálmason boðaði 

forföll. Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði 

honum. 

 

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

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

Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti erindið á fundi 24. júli sl. að 

fengnum meðmælum Skipulagsstofnunar skv. 1. tölulið ákvæðis til 

bráðabirgða í skipulagslögum nr. 123/2010. Í bréfi frá Skipulagsstofnun dags. 

15. ágúst sl. telur stofnunin málsmeðferð skv. 1. tl. bráðabirgðaákvæðis ekki 

eiga við þar sem ekki er um staka framkvæmd utan þéttbýlis að ræða heldur 

framkvæmd innan skilgreinds þéttbýlis Húnavalla. Fara ætti með umsóknina 

skv 44. gr, skipulagslaga og skipulagsnefnd að láta fara fram 

grenndarkynningu skv. 5.9 gr. skipulagsreglugerðar og 8. gr. reglugerðar um 

framkvæmdaleyfi. Skipulagsnefnd telur að samkvæmt gr. 5.9.3 í 

skipulagsreglugerð að Grímur Guðmundsson og Jóhanna Stella Jóhannsdóttir, 

eigendur Reykja lnr. 144780, og Húnavatnshreppur teljist hagsmunaaðilar. 

Fyrir liggur undirrituð yfirlýsing frá eigendum Reykja um að þau geri ekki 

athugasemd við leyfisveitinguna og er grenndrkynningunni þar með lokið. 

Einnig liggur fyrir yfirlýsing frá Vegagerð ríkisins um að hún geri ekki 

athugasemd við vegtengingu vegna framkvæmdarinnar. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir umsóknina án fyrirvara. 

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

byggingarleyfi til að byggja sumarhús á jörðinni Öxl II. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkti erindið á fundi 24. júli sl, að fengnum meðmælum 

Skipulagsstofnunar skv. 1. tölulið ákvæðis til bráðabirgða í skipulagslögum nr. 

123/2010. Í svari sínu telur Skipulagsstofnun málsmeðferð skv. 1. tl. 

bráðabirgðaákvæða skipulagslaga ekki eiga við þar sem á svæðinu eru fleiri 

hagsmunaaðilar. Æskilegt er að vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir 

framangreint svæði þar sem fleiri hagsmunaaðilar eru fyrir á svæðinu, 

skilgreina þarf byggingarheimildir, lóða- og landamörk ásamt aðkomu og 

umferðarrétti eftir því sem við á, veitur o.fl. Skipulags- og byggingarnefnd 

hafnar erindinu án undangengins deiliskipulags. 

 

Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 

staðfest þær.  

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 11:00 


