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Skipulags- og byggingarnefnd Húnabyggðar - 1. fundur   

haldinn  í fundarsal að Hnjúkabyggð 33, 20. júní 2022  

og hófst kl. 15:00 

 
 

Fundinn sátu: 
Zophonías Ari Lárusson, Birgir Þór Haraldsson, Höskuldur Birkir Erlingsson, 
Þórdís Erla Björnsdóttir, Edda Brynleifsdóttir, Einar K. Jónsson og Þorgils 
Magnússon. 
 
 
Fundargerð ritaði:  Þorgils Magnússon,  
 
 
 
Dagskrá: 
 

1. Kosning formanns og varaformanns. - 2206020 
 Kosning formanns og varaformanns skipulags- og byggingarnefndar. 

 

Einar K. Jónsson setti fundinn og lagði til að Zophonías Ari Lárusson yrði formaður 
nefndarinnar, samþykkt með 5 atkvæðum.  
Zophonías Ari tók við fundarstjórn og lagði til að Höskuldur Birkir Erlingsson yrði 
varaformaður nefndarinnar samþykkt með 5 atkvæðum.  
Óskað eftir að bæta einu máli á dagskrá, samþykkt með 5 atkvæðum.  
Umræður um störf nefndarinnar. Samþykkt var að fastir fundartímar nefndarinnar yrðu 
fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði, kl. 15:00. 

2. Umsókn um framkvæmdaleyfi, ljósleiðaravæðing - 2206019 

 
Umsókn Mílu um framkvæmdaleyfi vegna ljósleiðaravæðingar á Blönduósi í Flúðarbakka, 
Hnjúkabyggð, Húnabraut, Mýrarbraut, Skúlabraut og Smárabraut.  
Um er að ræða alls 62 staðföng og 95 íbúðir.  

 
Skipulags-og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila framkvæmdaleyfi við 
lagningu ljósleiðara við Flúðarbakka, Hnjúkabyggð, Húnabraut, Mýrarbraut, Skúlabraut, 
Smárabraut og Sunnubraut á Blönduósi. 

3. Svangrund - nýbygging skemma - 2206018 

 
Erindi frá Jóni Röggvaldssyni. Umsókn um byggingarleyfi fyrir 112m² stálgrindarskemmu á 
steyptum undirstöðum, klædd með einangruðum samlokueiningum. Meðfylgjandi eru 
aðaluppdráttur gerður af Birni Sveinssyni hjá Verkís dags. 03.06.2022. 

 Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um grenndarkynningu fyrir 
Ömmuhúsi, þar sem um sameiginlega heimreið er um að ræða.  

4. Mánafoss - Umsókn um byggingarleyfi - 2206022 

 
Erindi frá Páli A. Jónssyni. Umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við núverandi 
sumarhús að Mánafossi. Um er að ræða timburhús 35,6 m2 að stærð. Viðbyggingin tengir 
saman núverandi frístundarhús og gestahús. Samtals verður húsið um 150m2 eftir 
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breytingarnar.  
Meðfylgjandi eru teikningar gerðar af Hugrúnu Þorsteinsdóttur arkitekt hjá M11 
arkitektum dags 27.05.2022. 

 
Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindi fyrir sitt leiti og leggur til við sveitarstjórn 
að heimila að falla frá grenndarkynningu þar sem um óverulegt frávik er að ræða og 
hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða 
innsýn. Byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram. 

5. Móberg land - breyting á staðfangi - 2206021 

 Erindi frá Björgu Einarsdóttir. Umsókn um breytingu á staðfanginu á Móberg land 
(L145435) í Slétta. 

 Nefndin samþykktir erindið. 

6. Ásar - umsókn um viðbyggingu og endurbætur - 2206035 

 
Erindi frá Oddnýju Maríu Gunnarsdóttur. Umsókn um viðbyggingu við norður inngang að 
íbúðarhúsinu að Ásum. Grunnflötur hennar er um 4 m2 að stærð á tveimur hæðum. Einnig 
er sótt um að klæða allt húsið að utan skv. meðfylgjandi teikningum gerðum af Guðbjarti 
Á. Ólafssyni dags 14.06.2022. 

 
Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leiti og leggur til við sveitarstjórn 
að heimila að falla frá grenndarkynningu þar sem um óverulegt frávik er að ræða og 
hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða 
innsýn.Byggingarfulltrúa falið að vinna málið áfram. 

 
 
 

 
 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 16:05 
 
 

 
 
  


