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Áttundi fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 7. apríl 

2014 á Húnavöllum, kl. 13:30 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Kristján Jónsson og Bjarni Þór Einarsson, skipulags- og 

byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti 

fundinn og stjórnaði honum. 

 

1. Breyting  á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna virkjanaframkvæmda á 

veituleið Blönduvirkjunar. Þann 18. mars sl. var haldinn íbúafundur skv. 2. mgr. 30. 

gr. skipulagslaga nr.123/2010 um breytingartillögu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps. 

Fundinn sátu 11 manns. Í fyrirliggjandi uppdrætti og umhverfisskýrslu hefur verið 

tekið tillit til þeirra athugasemda sem fram hafa komið. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir að senda Skipulagsstofnun tillöguna til athugunar skv. 3. mgr. 30. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og auglýsa hana skv. 31 gr. sömu laga að lokinni 

umfjöllun Skipulagsstofnunar. 

2. Erindi frá Vegagerðinni, umsókn um framkvæmdaleyfi til að vinna efni í malarslitlag 

úr fjórum námum við Kjalveg. Námurnar eru Áfanganáma, sunnan Tvískiptihæðar, 

sunnan Kúlukvíslar og við Stóralæk. Áformað er að vinna 3000 m
3
 í hverri námu í 

sumar. Framangreindar námur eru allar opnar og hafa verið notaðar af Vegagerðinni 

áður, en eru ekki á aðalskipulagi Húnavatnshrepps. Framkvæmdaleyfi verður því ekki 

gefið út fyrr en aðalskipulaginu hefur verið breytt. Í umsókn sinni fer Vegagerðin 

þess á leit að veitt verði framkvæmdaleyfi til bráðabirgða á meðan unnið er að 

nauðsynlegum breytingum á aðalskipulaginu. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir að hefja undirbúning að breytingu á aðalskipulagi Húnavatshrepps vegna 

náma sem Vegagerðin hyggst nota á komandi árum í sveitarfélaginu. Jafnframt 

samþykkir nefndin að gera óverulega breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 

vegna þeirra efnisvinnslu sem fyrirhuguð er við Kjalveg í sumar. Vegagerðin mun 

bera kostnað af framangreindum breytingum. 

3. Erindi frá Upprekstrarfélagi Eyvindarstaðaheiðar, umsókn um byggingarleyfi fyrir 

hundahúsi við Galtarárskála. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur  og afstöðumynd gerð 

hjá Stoð ehf. verkfræðistofu af Atla G. Arnórssyni, byggingarverkfræðingi, verknr. 

4628-1, teikning A-101, dagsett 4. apríl 2014. Stærð hússins er 26,2 m
2. 

 

Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir byggingaráformin fyrir sitt leyti. 

4. Erindi frá Húnaþingi vestra, kynning á tillögu að aðalskipulagi Húnaþings vestra 

2014-2026 ásamt umhverfisskýrslu fyrir sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga. 

Erindinu fylgir aðalskipulagsuppdráttur, greinargerð og umhverfisskýrsla. Skipulags- 

og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við aðalskipulagstillögu Húnaþings vestra 

2014-2026. Gera þarf breytingu á sveitafélagamörkum Húnavatnshrepps til samræmis 

við aðalskipulag Húnaþings vestra, næst þegar aðalskipulagi Húnavatnshrepps verður 

breytt. 

 

Afgreiðslur skipulags- og byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 

staðfest þær.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:30 


