
Fundargerð  
 
167. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 5. 
nóvember 2009 kl. 16:30 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, 
Hvammstanga. 
 
Dagskrá : 
1. Erindi frá Sveitarstjóra Húnaþings vestra. 
2. Erindi sem frestað var á síðasta fundi. 
3. Fjárhagsáætlun 2010. 
 
Tekið á dagskrá: 
4. Viðræður við umhverfisstjóra 
5. Erindi frá Sigurði Inga Guðmundssyni 
6. Erindi frá Halldóri P. Sigurðssyni 
7. Erindi frá Elínu R. Líndal og Þóri Ísólfssyni 
8. Erindi frá Þorsteini Sigurjónssyni 
 

 
Afgreiðslur: 
 1. a. Sveitarstjóri Húnaþings vestra sækir um leyfi til breytinga á snyrtingum (bætt aðgengi 
fatlaðra) í Íþróttamiðstöð Húnaþings vestra sbr. m.f.teikningu. Erindið samþykkt.  
 1. b. Sveitarstjóri Húnaþings vestra sækir um leyfi fyrir byggingu vaðlaugar á útisvæði 
sundlaugar Hvammstanga fnr. 213-3898 við Hlíðarveg 6, skv. m.f. teikningum nr. 
101,201,303 og 321, dags. 17.03.2009 frá OG Arkitektastofan, Sóltúni 1, 105 Reykjavík. 
Erindið samþykkt. 
2. Erindi frá Sveitarstjóra sem frestað var á síðasta fundi. Ósk um umsögn vegna tillögu Odds 
Sigurðarsonar um auglýsingu um umferð í Húnaþingi vestra. Forstöðumaður tæknideildar 
gerði grein fyrir heimsókn Sigurðar Helgasonar sérfræðings frá Umferðarstofu og þeim 
áherslum sem hann benti á varðandi umferð í Húnaþingi vestra. Umsögn ráðsins er 
eftirfarandi: Nefndarmenn eru sammála um að gera þurfi ákveðnar breytingar á auglýsingu 
um umferð í Húnaþingi vestra og unnið er að endurskoðun hennar. 
3. Forstöðumaður tæknideildar kynnti tillögur sínar varðandi fjárhagsáætlun ársins 2010. 
Ráðið gerir ekki athugasemd.  
 
Tekið á dagskrá: 
4. Umhverfisstjóri mætti til viðræðna við ráðið. Fór yfir áherslur sínar vegna vinnu við 
fjárhagsáætlun Húnaþings vestra fyrir árið 2010. 
5. Erindi frá Sigurði Inga Guðmundssyni kt: 100545-3819, sækir um að fá að rífa bílskúr fmr. 
213-3923 að Húnabraut 1, Hvammstanga. Fyrir liggur samþykki Agnar Levy 
Guðmundsdóttur kt. 010843-4219. Afgreiðslu erindisins frestað. 
6. Erindi frá Halldóri P. Sigurðssyni kt. 201154-2869, óskar eftir að gera breytingu á hesthúsi 
fmr. 213-4196, setja tvær innkeyrsludyr á framhlið samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. 
Erindið samþykkt. 
7. Erindi frá Elínu R. Líndal kt. 240556-4569 og Þóri Ísólfssyni kt. 290854-4829, sækja um 
stofnun lóðar úr landi Lækjamóts lnr. 144624 skv. m.f. uppdrætti nr. LMT1121 dags. 
03.11.2009 frá Ráðbarði sf. Ráðið gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar. 
8. Erindi frá Þorsteini Sigurjónssyni kt. 150153-4419, sækir um byggingarleyfi vegna 
endurbóta á geymsluhúsnæði að Sæbergi lnr. 144053. Afgreiðslu erindis frestað og óskað eftir 
fullnægjandi gögnum. 



 
Næsti fundur verður haldinn mánudaginn 9.nóv. nk. kl.17:00. 
  

 
Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl: 19:20. 
Guðmundur St. Sigurðsson(sign). 
Jóhannes Erlendsson(sign). 
Erla Björg Kristinsdóttir(sign). 
Víglundur Gunnþórsson(sign). 
Halldór Sigfússon(sign.). 
Ólafur H. Stefánsson forstöðumaður tæknideildar(sign). 
Benjamín Kristinsson byggingafulltrúi(sign). 
Pétur Arnarson slökkviliðsstjóri(sign). 
                                      


