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Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn þriðjudaginn 27. september 2011 

á Húnavöllum, kl. 11:00 

 

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

Frímannsson, slökkviliðsstjóri og Bjarni Þór Einarsson, byggingarfulltrúi sem ritaði 

fundargerð. Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði 

honum. 

 

1. Erindi frá Jóhannesi Torfasyni kt. 110445-3189, umsókn um byggingarleyfi til 

skipta um glugga, hækka steypta veggi, endurnýja burðarvirki úr tré, koma fyrir 

akstursdyrum á stafni, einangra og klæða fjós á Torfalæk, fnr. 213-6540. 

Umsókninni fylgir aðaluppdráttur, gerður af Stoð ehf, verkfræðistofu á 

Sauðárkróki. Skráningartöflu vantar. Einnig er sótt um breytta notkun, að fjós, 

fnr. 213-6540, verði geymsla. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja 

erindið fyrir sitt leyti með fyrirvara um fullnægjandi hönnunargögn. 

 

2. Erindi frá Valdemar Ásgeirssyni, kt. 210465-2949, Auðkúlu 1, umsókn um 

byggingarleyfi fyrir byggingu 56m
2
 timburhúss á einni hæð vestan við 

íbúðarhúsið á Auðkúlu 1. Fjarlægð milli húsanna er 8m og veggur sem snýr að 

íbúðarhúsinu er gluggalaus EI60 veggur með EICS30 hurð sem opnast út. Í 

húsinu er ætlunin að framleiða kleinur og annan bakstur. Umsókninni fylgir 

aðaluppdráttur í þríriti, gerður af  Sigrúnu Óladóttur arkitekt, skráningartöflu 

vantar. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti 

með fyrirvara um leiðréttingu á aðaluppdrætti og fullnægjandi hönnunargögn.  

 

3. Erindi frá Hrafni Þórissyni, kt. 281243-2689, umsókn um byggingarleyfi til að 

rífa gamla bæjinn á Skeggsstöðum, fnr. 224-8396, sem er ónýtur og hruninn að 

hluta. Byggingarár hússins er 1925. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi 

samþykkja erindið fyrir sitt leyti með fyrirvara um að húsið sé án veðbanda og 

úrgangi verði fargað á löglegan hátt. 

 

4. Erindi frá Erlu Hafsteinsdóttur, kt. 250239-2039, umsókn um byggingarleyfi til 

að rífa gamla fjósið á Gili, fnr. 213-8055, sem er ónýtt og hrunið að hluta. 

Byggingarár hússins er 1930. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja 

erindið fyrir sitt leyti með fyrirvara um að húsið sé án veðbanda og úrgangi 

verði fargað á löglegan hátt. 

 

5. Erindi frá Landsvirkjun, umsókn um stöðuleyfi fyrir mastur til vindmælinga á 

Riðavíkurbungu. Mastrið er 10m hátt og því ætlað að standa í allt að eitt ár. 

Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti með 

fyrirvara um samþykki landeiganda. 
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Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 

staðfest þær. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 12:00 


