Fundargerð
163. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 6.
ágúst 2009 kl. 16:30 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5,
Hvammstanga.
Dagskrá :
1. Erindi Guðmanns Sigurbjörnssonar.
2. Erindi Inga H. Bjarnasonar og Elsu Oda Apel.
3. Erindi Þorgríms Daníelssonar.
4. Erindi Skógræktarfélags V-Hún.
5. Erindi Haraldar Péturssonar
6. Erindi Eiríks Steinarssonar og Oddnýjar Helgu Sigurðardóttur.
7. Skipulagsmál.
Tekið á dagskrá:
8. Erindi Garðars Vals Gíslasonar og Maríönnu Evu Ragnarsdóttur.
9. Erindi Zofiu Giza.
10. Erindi Sveitastjóra sem frestað var á 162.fundi.

Afgreiðslur:
1.A) Erindi Guðmanns Sigurbjörnssonar kt.300947-2559, sækir um leyfi til breytinga
á íbúðarhúsi sínu að Harastöðum lnr. 144536, skv. teikn. nr. 1.00,1.01,1.02 og 1.03
dags. 27.07.2009 frá Sigurði Hallgrímssyni hjá Arkþing ehf. Bolholti 8, 105
Reykjavík. Ráðið samþykkir með fyrirvara um fullnægjandi gögn, útlitsbreytingu á
húsnæðinu en samþykkir ekki íbúðarherbergi í risi vegna ófullnægjandi lofthæðar.
1.B) Erindi Guðmanns Sigurbjörnssonar kt. 300947-2559, sækir um leyfi til að rífa
hlöðu fmr. 213-4736 mhl.05, á jörð sinni Harastöðum. Erindið samþykkt.
2. Erindi Inga H. Bjarnasonar kt. 260365-5419 og Elsche Oda Apel kt. 220169-2009
óska eftir að rífa fjárhús fmr.213-3504 mhl.04, fjárhús fmr. 213-3504 mhl. 15 og
bogaskemmu fmr. 213-3504 mhl. 16. Erindið samþykkt.
3. Erindi Þorgríms Daníelssonar kt.070164-3889 sækir um byggingarleyfi fyrir
viðbyggingu við íbúðarhús sitt og breytingu á eldra húsnæði á Tannastöðum lnr.
144055 skv. teikn nr. A1 og A2 dags. 15.07.2009 frá Opus teikni- og verkfræðistofu,
Strandgötu 13, 600 Akureyri. Erindið samþykkt með fyrirvara um fullnægjandi gögn.
4. Erindi Skógræktarfélags V-Hún. Þorvaldur Böðvarsson kt. 240746-2129 sækir um
fyrir hönd Skógræktarfélags V-Hún, leyfi til uppsetningar á upplýsingaskiltum vegna
skógræktar í Kirkjuhvammi. Erindið samþykkt.
5. Erindi Haraldar Péturssonar kt. 180145-2309. Óskar eftir heimild til að klæða
bílskúr sinn fmr. 213-3843 á Garðavegi 11, með trefja steinplötu. Erindið samþykkt.
6. Erindi Eiríks Steinarssonar kt. 191272-3239 og Oddnýjar Helgu Sigurðardóttur kt.
020274-4769. Sækja um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu og endurbótum á íbúðarhúsi
sínu á Strandgötu 7, fmr. 213-4151 skv. teikn nr. A01, A02 og A03 dags. 30.07.2009
frá Hauki Árnasyni byggingatæknifræðingi, kt. 290131-3329. Fyrir liggur umsögn

Húsafriðunarnefndar dags.04.05.2009, sem gerir ekki athugasemd við framkvæmdina.
Ráðið samþykkir að grenndarkynna skuli fyrirhugaða framkvæmd fyrir eigendum
fasteigna við Strandgötu 6, 8, 9,10 og Klapparstíg 2, og samþykkir erindið með
fyrirvara um fullnægjandi gögn og jákvæða niðurstöðu grenndarkynningar.
7. Skipulagsmál.
7. A) Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Húnaþings vestra 2002-2014 breyting á
þéttbýlisuppdrætti, Höfðabraut, Eyrarland og Búland dags. 02.04.2009.
Athugasemdafrestur rann út 03.07.2009 og engar athugasemdir bárust. Ráðið vísar
tillögunni til endanlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar.
7. B) Tillaga að breytingu á deiliskipulagi, Athafnasvæði við Búland dags.
16.07.2008. Athugasemdafrestur rann út 03.07.2009 og engar athugasemdir bárust.
Deiliskipulagstillögunni vísað til endanlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar.
7.C) Tillaga að deiliskipulagi, Smábýli austan við Höfðabraut dags. 16.07.2008.
Athugasemdafrestur rann út 03.07.2009 og engar athugasemdir bárust.
Deiliskipulagstillögunni vísað til endanlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar.
Víglundur Gunnþórsson vék af fundi eftir afgreiðslu 7.liðar.
Tekið á dagskrá:
8. Erindi Garðars Vals Gíslasonar kt. 180676-3849 og Maríönnu Evu Ragnarsdóttur
kt. 180377-5149. Sækja um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu, skipta um glugga og
klæða eldra íbúðarhús fmr. 213-5432 á jörð sinni Stórhóli lnr. 144637, skv. teikn nr.
100, dags. 19.07.2009 teiknað af Stefáni Árnasyni byggingafræðingi kt. 020346-4269.
Erindið samþykkt með fyrirvara um fullnægjandi gögn.
9. Erindi Zofiu Giza kt. 270657-2229. Óskar eftir að fá að setja upp 120 cm
gervihnattadisk á baklóð Hvammstangabrautar 13 fmr. 213-3946. Fyrir liggur
samþykki eiganda. Ráðið samþykkir erindið.
10. Erindi Sveitastjóra sem frestað var á 162. fundi (5.liður). Ráðið er sammála um að
Hesteigendafélaginu verði heimiluð beitarafnot á svæði í landi Kirkjuhvamms ofan
skógræktargirðingar og beitarhólfs sem umrætt félag hefur nú til umráða. Hafa ber í
huga að girðingar umhverfis umrætt svæði torveldi ekki smalamennsku og umferð
gangandi fólks. Ráðið mælir ekki með að svæðið milli Eyrar og smábýlalóða verði nýtt
sem beitarhólf þar sem smábýlasvæðinu er ekki ætlað að vera beitarhólf fyrir hross
samkvæmt greinagerð um smábýlalóðir.
Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl: 19:55
Árborg Ragnarsdóttir(sign),
Jóhannes Erlendsson(sign),
Erla Björg Kristinsdóttir(sign),
Víglundur Gunnþórsson(sign),
Halldór Sigfússon(sign.),
Benjamín Kristinsson byggingafulltrúi(sign),
Pétur Arnarsson slökkviliðsstjóri(sign),
Ólafur H. Stefánsson forstöðumaður tæknideildar(sign)

