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Fundargerð 11 
 
Ellefti fundur í skipulags- og byggingarnefnd Húnavatnshrepps, haldinn mánudaginn 18. 

ágúst 2014 á Húnavöllum, kl. 13:30 

 

Fundinn sátu Fanney Magnúsdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Kristján Jónsson og Bjarni Þór 

Einarsson, skipulags- og byggingarfulltrúi sem ritaði fundargerð. Aldursforseti, Kristján 

Jónsson setti fundinn og stjórnaði kosningu. 

 

1. Kosningar. 

a. Fram kom tillaga um Kristján Jónsson sem formann nefndarinnar. 

Tillagan var samþykkt samhljóða með 3 atkvæðum. 

b. Fram kom tillaga um Ingibjörgu Sigurðardóttur sem varaformann 

nefndarinnar. Tillagan var samþykkt samhljóða með 3 atkvæðum. 

c. Ritari nefndarinnar Fanney Magnúsdóttir. 

Nýkjörinn formaður nefndarinnar, Kristján Jónsson þakkaði traustið og hélt áfram 

stjórn fundarinns. 

 

2. Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna 

virkjana á veituleið Blönduvirkjunar og efnistökusvæði við Kjalveg var 

auglýst skv. 31. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010 og var auglýsingartími og 

umsagnarfrestur frá 2. júlí til 13. ágúst. Ein athugasemd barst, frá Samtökum 

ferðaþjónustunnar. Afstaða nefndarinnar til framangreidrar athugasemdar er 

eftirfarandi: 

„Samtök  ferðaþjónustunnar (SAF) telja að ásýnd svæðisins skerðist mikið og nefna 

sérstaklega millilón tengt Friðmundarvirkjun og stíflu við Smalatjörn.  Varðandi 

þessa athugasemd þá bendir nefndin á að umrætt lón er mjög lítið eða aðeins 0,4 

km2.  Til samanburðar má nefna að Þrístikla er 4 km2 og A-Friðmundarvatn er 1,9 

km2 að ógleymdu Blöndulóni sem er 57 km2.  Þá er stíflan sem myndar millilónið 

vestan við lónið og ætti ekki að vera áberandi séð frá Kjalvegi.  Varðandi stíflu við 

Smalatjörn þá er ekki um að ræða nýja stíflu heldur stíflu sem var gerð í tengslum við 

Blönduvirkjun.  Þessi stífla er oft sýnd sem dæmi um mannvirki sem fellt hefur verið 

mjög vel að nærliggjandi landi. 

SAF leggja til að í stað lóna, stíflugarða og aðveituskurða verði vatnið flutt í rörum og 

þannig minnkað jarðrask og sjónræn áhrif.  Því er til að svara að ekki er hagkvæmt að 

flytja svona mikið vatnsmagn (50 m3/s) langar vegalengdir í rörum. 

SAF setja spurningarmerki við þá staðreynd að virkjað rennsli Kolkuvirkjunar, 

Friðmundarvirkjunar og Þramarvirkjunar er 50 m3/s en virkjað rennsli 

Blönduvirkjunar er 61,5 m3/s.  Skýringin á þessu er sú að meðalrennsli til 

Blönduvirkjunar er 42 m3/s.  Ef hins vegar þarf að auka rennslið til Blönduvirkjunar 

tímabundið innan sólarhringsins upp í 60 m3/s þá er Gilsárlón nægjanlega stórt til að 

það sé hægt án þess að auka þurfi rennsli úr Blöndulóni umfram þá 50 m3/s sem 

miðað er við. 

SAF telja að víða geti ferðaþjónusta og orkuvinnsla farið vel saman en nefna að 

mikilvægt sé að halda landslagsheildum óröskuðum og viðhalda þannig þeim 

samkeppnisgrundvelli sem íslensk náttúra er.  Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar 

falla vel að þessari sýn SAF.  Aukin orkuvinnsla á svæðum sem þegar eru nýtt og 
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virkjanir eru fyrir hefur almennt minni umhverfisáhrif og er betri kostur en ef farið er 

inn á óröskuð svæði.“ 

Nefndin samþykkir tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 

2010-2022 vegna virkjana á veituleið Blönduvirkjunar og efnistökusvæði við 

Kjalveg óbreytta. 

3. Erindi frá Birni Magnússyni, umsókn um breytta notkun á matshluta 03 á 

lóðinni 222371 úr véla- og verkfærageymslu í pökkunar- og lagerrými og 

byggingarleyfi til breytinga á sama matshluta. Umsókninni fylgir 

aðaluppdráttur á fjórum blöðum gerður Kristni Ragnarssyni arkitekt, 

kt.120944-2669, nr. 1, 2, 3 og 4 dags. 12. 08. 2014. Nefndin samþykkir breytta 

notkun á húsnæðinu og byggingaráformin. 

4. Erindi frá Árdísi G. Erlendsdóttur, umsókn um heimild til að stofna 

byggingarreiti fyrir frístundahús annars vegar og gestahús hins vegar í landi 

Stóru-Giljár lands 2 í Húnavatnshreppi, landnr. 221139. Umsókninni fylgir 

hnitasettur afstöðuppdráttur gerður hjá Stoð ehf. af Atla G. Arnórssyni, 

verkfræðingi, teikning nr. S01 í verki nr. 75941. Nefndin samþykkir erindið. 

5. Erindi frá Hveravallafélaginu, umsókn um  stöðuleyfi fyrir 3 gámaeiningar og 

eitt fjarskiptamastur. Fjarskiptamastrið og 20 feta hljóðeinangraðan vélagám er 

sótt um að setja á hæð um 700m noraustan við Hveravelli og verður þessi 

búnaður settur upp í samvinnu við Vodafone og Neyðarlínuna ef leyfi fæst. 

Staðsetning masturs og vélagáms er N 64°52,378´-V019°33,336´ og verður 

mastur 12 metrar á hæð. 

Einnig er sótt um að bæta við 10 feta gám fyrir snyrtingu koma honum fyrir og 

tengja hann til bráðabirða við nýja rotþró, þegar þessi snyrting er kominn í 

gagnið verður núverandi snyrtiaðstaða færð að þeirri nýju og tengd við nýju 

rotþrónna. Gps staðsetning er N 64°52, 013´-V019°33,170. Loks er sótt um að 

setja 20 feta gámahús á þann stað sem snyrtingin er nú og veður hann notaður 

sem þvottaaðstaða, þ.e. fyrir þvottavél, þurkara og geymslu fyrir hreinlætis-

vörur, lín og fleyra. Nefndi lýsir vonbrigðum sínum með hægagang við 

metnaðarfull uppbyggingaráform á Hveravöllum. Nefndin samþykkir 

stöðuleyfi til eins árs fyrir gámaeiningar fyrir snyrtingar og þvottaaðstöðu ofl. 

Nefndin frestar afgreiðslu á  stöðuleyfi fyrir vélagám og fjarskiptamastur á 

fyrirhugaðri staðsetningu og óskar eftir upplýsingum um framtíðarlaus ásamt 

fullnægjandi gögnum með því sem sótt verður um.   

6. Erindi frá Ingimari Jóhannssyni, umsókn um byggingarleyfi til að rífa gömlu 

útihúsin í Grímstungu, byggingarár 1950, þ.e. 05 Hesthús, 06.Fjárhús, 08 

Hlaða, 10 Haughús. Nefndin samþykkir erindið, enda verði úrgangi fargað á 

löglegan hátt. 

7. Erindi frá Magnúsi Hreinssyni, umsókn um breytta notkun á útihúsum í Neðra 

Holti landnr. 144777. Sótt er um að geymsla 213-6436 verði bakarí og fjárhús 

með áburðarkjallara 213-6438 verði aðstaða fyrir bakarí og aðra 

matvælavinnslu. Umsókninni fylgja einlínumyndir af framangreindum húsum. 

Nefndir tekur jákvætt í erindið en frestar afgreiðslu að öðru leyti þar til 

teikningar af húsnæðinu og fyrirhugaðri starfsemi liggja fyrir. 

8. Nefndin ræddi hvort þörf væri á endurskoðun Aðalskipulags Húnavatnshrepps 

2010 – 2022 og telur það æskilegt m.a. til að skilgreina námur í sveitarfélaginu 

með þeim hætti að ekki þurfi deiliskipulag til að gefa út framkvæmdaleyfi. 
 

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

staðfest þær.  Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:00 


