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Sjöundi fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn 

mánudaginn 3. mars 2014 á Húnavöllum, kl. 13:30 

 

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

Jóhannsson, slökkviliðsstjóri og Bjarni Þór Einarsson, skipulags- og byggingarfulltrúi 

sem ritaði fundargerð. Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og 

stjórnaði honum. 

 

1. Erindi frá Bjarka Kristjánssyni, Svínavatni lnr. 196235, dagsett 16.01.2014, 

frestað á síðasta fundi nefndarinnar, umsókn um byggingarleyfi og breytta 

notkun á matshluta 02 og 03 úr fjósi og hlöðu í gistihús. Aðaluppdrættir fylgja 

nú umsókninni gerðir af Stefáni Árnasyni byggingarfræðingi. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir byggingaráformin og breytta notkun með fyrirvara 

um aðgengi fatlaðra og brunavarnir. 

2. Erindi frá Ingimar Jóhannssyni, breyttar teikningar vegna breytinga og 

viðhalds á íbúðarhúsinu í Grímstungu. Umsókninni fylgir breyttur 

aðaluppdráttur gerður af Stefáni Árnasyni byggingarfræðingi. Breytingin er 

fólgin í því að dýpka kjallara hússins þannig að hæð milli gólfflata kjallara og 

1. hæðar verði 2,5 m í stað 2,2 m áður. Einnig er stiga milli hæða og innra 

skipulagi breytt. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir breytinguna með 

fyrirvara um aðgengi fatlaðra og brunavarnir. 

3. Erindi frá Þóri Magnússyni, umsókn um stofnun lóðar úr landi Syðri- Brekku, 

landnr. 144727. Umsókninni fylgir hnitasettur uppdráttur gerður hjá Stoð ehf. 

verkfræðistofu af Bjarka Þór Haraldssyni, Númer uppdráttar er S102 í verki nr. 

74101, dagsett 6. febrúar 2014. Óskað er eftir að lóðin verði tekin úr 

landbúnaðarnotkun. Lögbýlisréttur og öll hlunnindi munu áfram fylgja 

jörðinni Syðri- Brekku, landnr. 144727. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir erindið með fyrirvara um samþykki atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis og samþykki eiganda Brekku landnr. 144706 á 

landamerkjum.  

4. Erindi frá Þóri Magnússyni, umsókn um leyfi fyrir byggingarreit fyrir 

frístundahús á lóð úr landi Syðri- Brekku sem fengið hefur landnr. 222112. 

Umsókninni fylgir hnitasett afstöðumynd gerður hjá Stoð ehf. verkfræðistofu 

af Bjarka Þór Haraldssyni, Númer uppdráttar er S103 í verki nr. 74101, dagsett 

6. febrúar 2014. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið með 

fyrirvara um meðmæli Skipulagsstofnunar sbr. 1. tl. ákvæðis til bráðabirgða í 

skpulagslögum nr. 123/2010.  

5. Erindi frá Þóri Magnússyni, umsókn um byggingarleyfi fyrir frístundahús á 

lóð úr landi Syðri- Brekku sem fengið hefur landnr. 222112. Umsókninni 

fylgir aðaluppdráttur og skráningartafla gerð hjá Teiknistofunni Kvarða af 

Gísla Gunnarssyni, byggingarfræðingi. Húsið er 87,4 m2 á einni hæð, 284 m3. 

Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir erindið með fyrirvara um meðmæli 
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Skipulagsstofnunar sbr. 1. tl. ákvæðis til bráðabirgða í skpulagslögum nr. 

123/2010. 

6. Erindi frá Vegagerðinni, umsókn um framkvæmdaleyfi til að endurbyggja 

Svínvetningabraut nr. 731 í 6,5 m breidd og leggja bundnu slitlagi á um 5,15 

km löngum kafla frá slitlagsenda vestan við Hnjúkahlið austur fyrir heimreið 

að Köldukinn. Erindinu fylgir uppdrátur af framkvæmdasvæðinu sem sýnir 

m.a. að veglína fylgir núverandi veglínu á framkvæmdakaflanum. Skipulags- 

og byggingarnefnd samþykkir erindið. 

7. Erindi frá Hveravallafélaginu ehf., umsókn um breytingu á deiliskipulagi fyrir 

Hveravelli á Kili. Fyrirhuguð deiliskipulagsbreyting nær til þjónustusvæðisins 

á Hveravöllum. Breytingin felur í sér stækkun á byggingarreit fyrir 

þjónustuhús og færslu á byggingarreit fyrir rafstöð, breytta skilgreiningu á 

þjónustuhúsi til að anna fjölbreyttari hópi ferðamanna og til að standast betur 

nútímakröfur um gistirými, breyting á bílastæðum og skilgreiningu á svæði 

fyrir húsbíla og fellihýsi á tjaldstæði. Gildandi frumdrög þjónustuhúss gera ráð 

fyrir 625m2 byggingu, en við breytingu verður þjónustuhúsið 1710m2, þar af 

140m2 þjónustuhús fyrir tjaldstæði. Að öðru leyti gildir deiliskipulag fyrir 

Hveravelli sem var unnið af Nýju Teiknistofunni og samþykkt í apríl 2002, 

með breytingum gerðum hjá Steinholti ehf. samþykktum í febrúar 2013. 

Umsókninni fylgir skipulagsuppdráttur með greinargerð og 

skýringaruppdráttur gert hjá Verkstæði arkitekta ehf. af Kára Eríkssyni 

arkitekt. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leita umsagnar 

Skipulagsstofnunar um hvort deiliskipulagsbreytingin falli undir ákvæði laga 

105/2006 um umhverfismat áætlana. 

8. Breyting á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna 

virkjanaframkvæmda á veituleið Blönduvirkjunar. Skipulagstillagan sem gerð 

er hjá Landmótun ehf. samanstendur af skipulagsuppdrætti og greinargerð. 

Breytingin er gerð vegna áforma um að reisa þrjár virkjanir á núverandi 

veituleið Blönduvirkjunar, frá Blöndulóni að Gilsárlóni, þ.e. Þramarvirkjun 

(12 MW), Friðmundarvirkjun (11MW) og Kolkuvirkjun (8MW). Einnig er 

tækifærið notað til að skilgreina ýmsar námur í Húnavatnshreppi betur. 

Umsagnarfrestur um skipulags- og matslýsingu rann út 31. janúar sl og bárust 

leiðbeinand umsagnir frá Skipulagsstofnun og fjallskiladeild Auðkúluheiðar 

sem tekið hefur verið tillit til við vinnslu tillögunnar. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir að auglýsa tillöguna til kynningar skv 30. gr 

skipulagslaga nr. 123/2010. 

9. Virkjanir á veituleið Blöndu. Staðsetning efnislosunarsvæða og frágangur 

raskaðs yfirborðs. Endurbætt greinargerð lögð fram til kynningar. 

 

Afgreiðslur skipulags- og byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en 

sveitarstjórn hefur staðfest þær.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:30 


