
Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa – 17.12.2015 
 

 

3. fundur 

17. desember 2015 kl. 10:00 – 11:30 

Ráðhúsi Húnaþings vestra 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fundarmenn: 

Ólafur Jakobsson byggingarfulltrúi 

Pétur Arnarsson formaður skipulags- og umhverfisráðs 

Fundargerðina ritaði: Ólafur Jakobsson byggingarfulltrúi 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Nípukot - íbúðarhús.  

Erindi nr. 1512028. Umsókn um byggingarleyfi vegna múrklæðningar íbúðarhúss að Nípukoti, 

Víðidal, lnr. 144628, þar sem Sigrún Þórisdóttir, kt. 150845-3949 og Gunnlaugur Björnsson, kt. 

240337-3989, sækja um leyfi til að einangra, og klæða íbúðarhúsið að utan með 

múrklæðningu. Ekki er um útlitsbreytingu á húsinu að ræða. 

Byggingarfulltrúi samþykkir umsóknina en fer fram á að ný skráningartafla verði gerð fyrir 

húsið og að upplýsingar um einangrunargerð og -þykkt berist.   

2. Norðurbraut 24 - fituskilja.  

1411048 

Erindi nr. 1411048.  Innlögð breytt teikning eftir Bjarna Þór Einarsson, kt. 310348-2449, af 

fituskilju við Sláturhús KVH, Norðurbraut 24. Teikning nr. HV201, breytt 26.11.2015.  

Byggingarfulltrúi samþykkir innlagða teikningu. 

3. Staðarbakki II – tenging við hitaveitu.  

Erindi nr. 1512024. Gísli G. Magnússon, kt. 020671-4089, sækir með erindi mótteknu 

15.12.2015, um breytingu á hitakerfi vegna tengingar Staðarbakka II við hitaveitu.  

Byggingarfulltrúi samþykkir erindið. Yfirlit yfir nauðsynlegar teikningar verður sent 

umsækjanda. 

4. Hörgshóll – niðurrif húsa.  

Erindi nr. 1512006. Jón Benedikts Sigurðsson, kt. 210188-2749 og Ingveldur Ása 

Konráðsdóttir, kt. 220385-2809, sækja um leyfi til að rífa íbúðarhús að Hörgshóli, matshluta 

03, ásamt áföstum útihúsum (fjós/hlaða/geymsla), matshluta 04. Meðfylgjandi er 

veðbókarvottorð og samþykki veðhafa fyrir niðurrifi húsanna. 

Byggingarfulltrúi samþykkir erindi umsækjanda og vísar málinu að öðru leyti til 

heilbrigðiseftirlitsins viðvíkjandi útfærslu urðunar húsanna og meðferð spilliefna. 

 



5. Dæli – breyting á þjónustuhúsi.  

Erindi nr. 1511045. Áður á dagskrá á 260. fundi skipulags- og umhverfisráðs. Víglundur 

Gunnþórsson, kt. 170157-5599 sækir með erindi dags. 24.11.2015 um byggingarleyfi í landi 

Dælis Víðidal, l.nr. 144603. Um er að ræða breytingu á núverandi þjónustuhúsi við tjaldstæði í 

gistihús samkvæmt meðfylgjandi teikningum nr. 73734 A101-A102 dags. 24.11.2015 frá 

Braga Þór Haraldssyni frá Stoð ehf. Innkomnar nýjar teikningar dagsettar 16.12.2015. 

Byggingarfulltrúi samþykkir erindið. 

6. Dæli – breyting á gistihúsi  

Erindi nr. 1510079. Áður á dagskrá á 260. fundi skipulags- og umhverfisráðs. Víglundur 

Gunnþórsson, kt. 170157-5599 sækir með erindi dags. 24.11.2015 um byggingarleyfi í landi 

Dælis Víðidal, l.nr. 144603. Um er að ræða breytingar á innra skipulagi og útliti gamla 

íbúðarhússins, samkvæmt teikningum nr. 73733 A-101-A-102 dags. 24.11.2015 frá Braga Þór 

Haraldssyni frá Stoð ehf. Innkomnar nýjar teikningar dagsettar 16.12.2015. 

Byggingarfulltrúi samþykkir erindið. 

 

Fundi slitið – kl. 11:30 

 

 

_________________________________ 

Pétur Arnarsson 

 

_________________________________ 

Ólafur Jakobsson 


