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Þriðji fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 

9. september 2013 á Húnavöllum, kl. 10:00 

 

Fundinn sátu Jóhann Guðmundsson, Þorgrímur Pálmason og Bjarni Þór Einarsson, 

skipulags- og byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Kristján Jónsson boðaði forföll. 

Formaður nefndarinnar Jóhann Guðmundsson setti fundinn og stjórnaði honum. 

 

1. Erindi frá Gunnari Kristjánssyni, dagsett 5. 09. 2013, umsókn um 

buggingarleyfi fyrir endurbyggingu á viðbyggingu við stigahús á norðurhlið 

íbúðarhússins á Akri, lnr. 144740. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur gerður af 

Jóni Guðmundssyni, arkitekt. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir 

framangreind byggingaráform 

2. Erindi frá Finni Björnssyni, dagsett 28. 08. 2013, umsókn um byggingarleyfi 

fyrir breytingu á íbúðarhúsinu í Köldukinn 1, lnr. 144760. Umsókninni fylgir 

aðaluppdráttur gerður af Stefáni Árnasyni, byggingafræðingi. Breytingin felst í 

viðbyggingu 14,4 m
2
 á tveimur hæðum, færslu á baðherbergi og 

utanhússklæðningu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir framangreind 

byggingaráform 

3. Erindi frá Kristófer Kristjánssyni, dagsett 4. 09. 2013, Umsókn um 

byggingarleyfi til að rífa fjós með áburðarkjallara, auðkenni 213-6369 og 

mjólkurhús, auðkenni 213-6375, bæði húsin  frá 1955 í Köldukinn 2, lnr. 

144761. Húsin eru að hruni komin og fokhætta af bárujárni ofl. Skipulags- og 

byggingarnefnd samþykkir erindið. 

4. Erindi frá Svavari G. Eyjólfssyni, dagsett 2. 09. 2013, umsókn um 

byggingarleyfi fyrir 72 m
2
 salernishús á tjaldsvæði í landi Axla 2 í samræmi 

við deiliskipulag af svæðinu. Umsókninni fylgir aðaluppdráttur af salernishúsi 

ásamt skráningartöflu og afstöðumynd, gert af Ártún ehf. Lárus Kr. 

Ragnarsson, byggingafræðingur. Húsið er staðsett innan byggingarreits fyrir 

snyrtiaðstöðu á deiliskipulagsuppdrætti Öxl II, deiliskipulag, svæði til 

sérstakra nota – tjaldsvæði, sem tók gildi 13. 03. 2010 skv.auglýsingu í B- 

deild Stjórnartíðinda. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir framangreind 

byggingaráform. 

5. Erindi frá Svavari G. Eyjólfssyni, dagsett 2. 09. 2013, umsókn um 

framkvæmdaleyfi fyrir veglagningu að tjaldsvæði í landi Axla 2 í samræmi við 

deiliskipulag af svæðinu. Umsókninni fylgir deiliskipulagsuppdráttur Öxl II, 

deiliskipulag, svæði til sérstakra nota - tjaldsvæði sem tók gildi 13. 03. 2010 

skv.auglýsingu í B- deild Stjórnartíðinda. Skipulags- og byggingarnefnd 

samþykkir erindið. 

 

 

Afgreiðslur byggingarnefndar taka ekki gildi fyrr en sveitarstjórn hefur 

staðfest þær.  

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 11:00 


