
 
Byggingarnefndin í Húnavatnshreppi 
 
Fundargerð 
 
Fundur í byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 22. desember 2008 í 
Stóradal, kl. 13:00. 
 
Fundinn sátu Fanney Magnúsdóttir, Jóhann Guðmundsson, Kristján Jónsson, og 
Bjarni Þór Einarsson, byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. 
Formaður nefndarinnar Kristján Jónsson setti fundinn og stjórnaði honum. 
 

1. Erindi frá Ástu S. Magnúsdóttur, kt.081029-3429, eiganda jarðarinnar 
Nautabús í Vatnsdal, umsókn um stofnun lóðar. Sótt er um að skilja frá 
jörðinni blett sem kallaður er Glapparskot, stærð 3271m2. Hnitasettur 
uppdráttur gerður af Stoð ehf. verkfræðistofu fylgir umsókninni. 
Byggingarnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 

2. Erindi frá Húnavatnshreppi, umsókn um stöðuleyfi tvo samsetta gáma á plani 
austan við Húnavallaskóla. Ætlunin er að nota gámana fyrir geymslu og 
vinnuaðstöðu fyrir starfsmann hreppsins. Uppdráttur sem sýnir fyrirhugaða 
staðsetningu, gerður af Ráðbarði sf. fylgir umsókninni. Byggingarnefnd 
samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 

3. Fyrirspurn frá Páli Á. Jónssyni, kt. 051050-8199, hvort leyfi fáist til að byggja 
nýtt bátaskýli við Laxárvatn í stað gamals skýlis sem stendur til að rífa. Gamla 
skýlið er ekki skráð í landskrá fasteigna. Lágmarks fjarlægð húsa frá 
vatnsbakka er 50m skv. gr. 4.15.2 í skipulagsreglugerð nr. 400/1998. Þetta 
ákvæði er óraunhæft varðandi bátaskýli og leggur nefndin til að send verði 
fyrirspurn um undanþágu, skv. 3. tl. ákvæðis til bráðabirgða í skipulags- og 
byggingarlögum nr. 73/1997, til skipulagsstofnunar. 

4. Erindi frá Ægi Sigurgeirssyni, kt. 090859-2779,  umsókn um að breyta notkun  
einbýlishúss, fnr. 213-7742, í gistiheimili. Byggingarnefnd samþykkir erindið 
með fyrirvara um að húsnæðið uppfylli skilyrði um breytta notkun. 

5. Samkvæmt staðfestum upplýsingum var borað eftir vatni nú í haust á 
Hveravöllum á vegum Starfsmannafélags Veðurstofunnar. Ekki var sótt um 
framkvæmdaleyfi til Húnavatnshrepps vegna þessara framkvæmdar. Er hér 
með óskað eftir upplýsingum frá viðkomandi um hver beri ábyrgð á 
framkvæmdinni og hver hafi veitt leyfi til hennar. 

6. Samkvæmt staðfestum upplýsingum var byggt skýli fyrir sauðfé á 
Eiríksstöðum í Svartárdal án byggingar- eða stöðuleyfis nú í haust. Er hér með 
óskað eftir að eigandi hússins geri grein fyrir byggingunni og sæki um það 
leyfi sem hæfir byggingunni. 

7. Samkvæmt staðfestum upplýsingum var gerð ný heimreið á Austurhlíð í 
Blöndudal nú í haust án framkvæmdaleyfis. Er hér með óskað eftir að eigandi 
jarðarinnar geri grein fyrir framkvæmdinni og sæki um það leyfi sem 
framkvæmdinni hæfir, með tilheyrandi gögnum. 

8. Samkvæmt staðfestum upplýsingu var rifin klæðning af vesturvegg refahúss á 
Auðkúlu 3 í Svínadal í haust, án leyfis. Ástand hússins nú kann að valda 
verulegri fokhættu. Er hér með óskað eftir að eigandi og/eða ábúandi geri 
grein fyrir framkvæmdinni og sæki um það leyfi sem framkvæmdinni hæfir.  

 



 

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


