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Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn þriðjudaginn 9. ágúst 2011 á 

Húnavöllum, kl. 10:00 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Þorgrímur Pálmason, Hilmar Frímannsson 

slökkviliðsstjóri og Bjarni Þór Einarsson byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. 

Kristján Jónsson boðaði forföll. 

Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 . 

 

1. Erindi frá Umhverfisstofnun, umsókn um byggingarleyfi til að færa og setja upp 

upplýsingaskilti og bæta við gögngupalla á Hveravöllum, við gamla skála 

Ferðafélags Íslands og núverandi gisti og veitingaskála til að bæta aðgengi og hlífa 

náttúru. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur gerður af Arkþing ehf. Bolholti 8, 

Reykjavík. 

Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti. 

 

2. Erindi frá Sólveigu S. Einarsdóttur kt. 040566-4309, umsókn um byggingarleyfi til 

að breyta þakformi og stækka efri hæð íbúðarhússins að Mosfelli í Svínadal, lnr. 

145311. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur gerður af Stefáni Árnasyni, 

byggingarfræðingi á Blönduósi. Skráningartöflu vantar. Byggingarnefnd og 

byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti með fyrirvara um fullnægjandi 

hönnunargögn. 

 

3. 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. 

Vísað er til afgreiðslu á 32. fundi nefndarinnar. Umsókninni fylgir nýr 

aðaluppdráttur ásamt afstöðumynd og skráningartöflu, gert af Verkfræðistofu 

Þráins og Benedikts. Nú hafa húsin verið tengd saman og uppfylla 

eldvarnarákvæði byggingarreglugerðar. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi 

samþykkja erindið fyrir sitt leyti með fyrirvara um fullnægjandi hönnunargögn. 

 

4. Erindi frá Birni Magnússyni á Hólabaki, reyndarteikning af starfsmannahúsi. 

Vísað er til afgreiðslu á 29. fundi nefndarinnar þar sem samþykkt var stækkun á 

húsinu. Erindinu fylgir reyndarteikning af starfsmannahúsinu gerð af Stefáni 

Árnasyni byggingarfræðing á Blönduósi sem Björn óskar eftir að nefndin 

samþykki. Byggingarnefnd og byggingarfulltrúi samþykkja erindið fyrir sitt leyti. 

 

5. Erindi vísað til nefndarinnar frá hreppsnefnd, umsögn um drög að nýrri 

byggingarreglugerð. Nefndin hefur yfirfarið drög að nýrri byggingarreglugerð sem 

setja skal skv. nýjum lögum um mannvirki nr. 160/2010.  



HÚNAVATNSHREPPUR 

Reglugerðin er nánari útfærsla á lögum um mannvirki og er í flestu tilliti 

greinargóð og skiljanleg. Ákvæðin um algilda hönnun eru þar undantekning og 

virðast skarast nokkuð varðandi útfærslur sem skulu uppfylla þarfir allra óháð 

fötlun, í íbúðum á jarðhæð og húsum sem búin eru lyftum. Sama gildir um 

opinberar byggingar og atvinnuhúsnæði. Þessum ákvæðum hlýtur að fylgja 

óhófleg hækkun á byggingarkostnað. Lagt til að ákvæði um algilda hönnun verði 

endurskoðuð og gerð raunhæf með tilliti til notagildis og byggingarkostnaðar. 

 

6. Bréf frá Landvernd um vistvernd í verki var lagt fram til kynningar. 

 

 

Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur staðfest 

þær. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 11:00 

 


