
Byggingarnefndin í Húnavatnshreppi 

  

Fundargerð 

Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldin miðvikudaginn 26. sept. 2007 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. 

Erindi frá Skógræktarsjóði Húnavatnssýslu, umsókn um breytt landamerki skógræktarlands að Fjósum 

í Svartárdal. Afgreiðslu á erindinu var frestað á fundi nefndarinnar 19. febrúar sl. þar til fyrir liggur 

staðfesting á samþykki allra hlutaðeigandi landeigenda. Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur af 

afmörkun skógræktarsvæðisins ásamt yfirlitsmynd, sem gerður er af Ráðbarði sf. Uppdrátturinn er 

áritaður af Erlu Hafsteinsdóttur, Lárusi Valtýssyni og Þorvaldi Böðvarssyni. Byggingarnefnd samþykkir 

erindið fyrir sitt leyti. 

Erindi frá Stefáni Ólafssyni hrl. fyrir hönd eigenda Laxholts lnr.144773, umsókn um að skipta jörðinni í 

tvo hluta samkvæmt hnitasettum uppdrætti sem fylgir umsókninni og gerður er af Stoð ehf. 

verkfræðistofu á Sauðárkróki.. Byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 

Erindi frá Sigurði Ólafssyni, Brúsastöðum, fyrir hönd Brúsa ehf. kt. 640402-4660, umsókn um leyfi til 

að setja loftræstiglugga á hliðar eldra fjóssins á Brúsastöðum. Teikningar sem sýna breytt útlit fylgja 

umsókninni gerðar af Stoð ehf. verkfræðistofu á Sauðárkróki. Byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir 

sitt leyti. 

Erindi frá Stefáni Ólafssyni hrl. fyrir hönd eigenda Dunhóls lnr.145322, umsókn um að skipta jörðinni í 

tvo hluta samkvæmt hnitasettum uppdrætti sem fylgir umsókninni og gerður er af Stoð ehf. 

verkfræðistofu á Sauðárkróki. Uppdrátturinn er áritaður af Kristínu R. Sigurðardóttur, kt. 061175-

4589, sem er skráður eigandi Tinda. Byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 

Erindi Árna Bragasyni, Sunnuhlíð, kt. 010765-4399, umsókn um leyfi til að skipta um þak og einangrun 

á íbúðarhúsinu í Sunnuhlíð lnr. 144696 nú í haust og klæða húsið utan sumarið 2008. Engar teikningar 

eða byggingarlýsing fylgir umsókninni. Byggingarnefnd tekur jákvætt í erindið, en frestar afgreiðslu 

þar til nauðsynleg hönnunargögn liggja fyrir. 

  

Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur staðfest þær. 

  

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 13:45 


