
 
Byggingarnefndin í Húnavatnshreppi 
 
Fundargerð 
 
Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 16. júlí 2009 í 
Stóradal, kl. 13:00. 
 
Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Kristján Jónsson, og Bjarni Þór Einarsson, 
byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Fanney Magnúsdóttir boðaði forföll. 
Formaður nefndarinnar Kristján Jónsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 
1. Erindi frá Stefáni Ólafsyni, f.h. Óskars E. Ólafssonar, kt. 251059-3739, umsókn 

um byggingarleyfi fyrir 30m2 sumarhúsi á nýrri lóð úr landi Steinár II. 
Umsókninni fylgir aðaluppdráttur í þríriti ásamt skráningartöflu, gerður af 
Stefáni Árnasyni, byggingarfræðingi á Blönduósi, kt. 020346-4269. 
Byggingarnefnd samþykkir umsóknina með fyrirvara um fullnægjandi 
hönnunargögn. Umrætt sumarhús hefur verið byggt til flutninga á Blönduósi. 
Til að leyfi fáist til flutnings þarf vottorð um húsbygginguna frá 
byggingarfulltrúa Blönduóss sbr. gr. 121.3 í byggingarreglugerð nr. 441/1998. 

 
2. Erindi frá Húnavatnshreppi, umsókn um byggingarleyfi til að stækka 

Öldumóðuskála á Grímstunguheiði um 20m2. Einnig verða undirstöður hússins 
endurbyggðar. Um er að ræða lengingu til suður um 3,6m þar sem komið verður 
fyrir eldhúsi og snyrtingu. Við breytinguna fjölgar svefnplássum úr 20 í 26. 
Umsókninni fylgir aðaluppdráttur ásamt skráningartöflu, gerður af Ráðbarði sf. 
Byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti með fyrirvara um fullnægjandi 
hönnunargögn. 

 
3. Erindi frá Húnavatnshreppi, umsögn um fyrirhugaða byggingu parhúss á 

lóðunum 2 og 4 við Steinholt á Húnavöllum. Umsókninni fylgir tillaga að 
grunnmynd af  fyrirhuguðu raðhúsi ásamt óstaðfestu deiliskipulagi, en 
undanþága hefur verið veitt til að byggja á lóðum 2, 4 og 6 við Steinholt. 
Byggingarnefnd bendir á að mikill hæðarmunur er niður á umræddar lóðir frá 
hæðarlegu götunnar og fjarlægð raflínu frá byggingarreit lóðar 2 við Steinholt er 
minni en skilyrt er í gr. 404 í reglugerð um raforkuvirki frá des. 1971. Einnig er 
bent á að undanþágan miðast við einbýlishús. Að öðru leyti gerir 
byggingarnefnd ekki athugasemdir við að unnið verði áfram að málin. 

 
Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 
staðfest þær. 
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:30 
 

 


