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Fundargerð 
 

Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn þriðjudaginn 7. júní 2011 á 

Húnavöllum, kl. 13:00 

 

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

byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Kristján Jónsson forfallaðist óvænt.  

Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 . 

 

1. Erindi frá RARIK, kt. 520269-2669, umsókn um byggingarleyfi til að byggja 

rofastöð á lóð úr landi Sveinsstaða, landnúmer 190368. Umsókninni fylgja 

aðaluppdráttur í þríriti gerður af Stoð ehf, verkfræðistofu, ásamt skráningartöflu 

og séruppdrætti. Húsið er 10 m
2
 byggt úr forsteyprum einingum með 

pappalögðu timburþaki. Lóðin er 170 m
2
. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi 

samþykkja erindið fyrir sitt leyti. 

 

2. Erindi frá Guðlaugu M. Jónsdóttur, kt. 070251-7799, umsókn um 

byggingarleyfi til að reisa 15 m
2
 geymslu- og gestahús við hlið íbúðarhússins á 

Strjúgsstöðum. Umsókninni fylgir ófullgerður aðaluppdráttur ásamt 

afstöðumynd og skráningartöflu, gert af Verkfræðistofu Þráinns og Benedikts. 

Athugasemd er gerð við fjarlægð milli húsa og framsetningu á staðsetningu. 

Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti með 

fyrirvara um fullnægjandi hönnunargögn og meðmæli Skipulagsstofnunar sbr. 

1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í skipulagslögum nr. 123/2010. 

 

3. Erindi frá Einari Svavarssyni, kt.210556-5599 og Sigríði Hermannsdóttur, kt. 

030355-4319, eigendum Hjallalands, tilkynning um ákvörðun þeirra um að 

endurnýja einangrun á amk tveimur hliðum (suður og vestur) íbúðarhúsins á 

Hjallalandi. Verkið verður unnið af Húsherja ehf. undir eftirliti 

framkvæmdastjóra húsafriðunarnefndar, Nikulás Úlfars Mássonar. Engin gögn 

fylgja erindinu. Byggingarár hússins er 1881 og heyrir því viðhald þess og 

endurbætur undir húsafriðunarnefnd. Að höfðu samráði við framkvæmdastjóra 

húsafriðunarnefndar samþykkja byggingarnefnd og byggingarfulltrúi 

fyrirhugaðar framkvæmdir fyrir sitt leyti, enda verði ákvæðum mannvirkjalaga 

um ábyrgð, hönnun, byggingarleyfi og eftirlit fylgt. 

 

4. Erindi frá Reyni Hallgrímssyni kt. 291138-2769, umsókn um byggingarleyfi til 

að einangra íbúðarhúsið á Kringlu, lnr. 144762, að utan með 100mm steinull og 

klæða með ljósri Canexel klæðningu. Umsókninni fylgja aðaluppdráttur í þríriti 

gerður af Stefáni Árnasyni, byggingarfræðingi, ásamt skráningartöflu og 

séruppdrætti. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt 

leyti. 



HÚNAVATNSHREPPUR 

5. Erindi frá Fjarskiptum ehf, kt. 470905-1740, umsókn um byggingarleyfi til að 

reisa 9 m2 tækjahús og 16 m hátt stálmastur á Hnjúknum í Vatnsdal í landi 

Hnjúks. Umsókninni fylgija aðaluppdráttur og afstöðuuppdráttur gerðir af 

Votafone, skráningartöflu vantar.  

Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti með 

fyrirvara um fullnægjandi hönnunargögn, samþykki landeigenda og meðmæli 

Skipulagsstofnunar sbr. 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í skipulagslögum nr. 

123/2010. 

 

 

Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur staðfest 

þær. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:00 

 


