Fundargerð
170. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 8.
desember 2009 kl. 16:30 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, Hvammstanga.
Dagskrá :
1. Erindi Gunnars Péturssonar.
2. Viðræður við umhverfisstjóra.
Tekið á dagsskrá:
3. Erindi Ragnars Smára Helgasonar f.h. Hvammstangahallarinnar
4. Erindi Más Hermannssonar
5. Erindi Vilhjálms Péturssonar
6. Erindi Jakobs Hermannssonar
7. Erindi Sigríðar P. Friðriksdóttur og Karls G. Friðrikssonar.
8. Gjaldskrá.
Afgreiðslur:
1. Gunnar Pétursson kt. 240156-3269 óskar eftir leyfi til að rífa fjárhús fastnr.213-3670 mhl.
03 og bogaskemmu fastnr.213-3671 mhl.04 á jörð sinni Sveðjustöðum lnr. 144159.
Ráðið samþykkir erindið og bendir á að úrgangi skal fargað á löglegan hátt.
2.Umhverfisstjóri er mætt til fundar. Rætt um ýmis umhverfismál, stofnun nýrrar
umhverfisnefndar og sorphirðumál.
Tekið á dagskrá:
3.Erindi Ragnars Smára Helgasonar 030781-5119 f.h. Hvammstangahallarinnar ehf. Sækir um
leyfi til breytinga á innra skipulagi hallarinnar skv. teikningum dags. 24.08.2009 gerðar af
Þorgeiri Þorgeirssyni arkitekti kt.240657-5469, erindinu var frestað á 162. fundi ráðsins. Fyrir
liggur samþykki Brunamálastofnunar og erindið samþykkt.
4.Erindi Más Hermannssonar kt.280465-5859, sækir um leyfi fyrir niðursetningu skúrs á
jörðinni Reynhólum lnr.144145, afgreiðslu var frestað á 168. fundi ráðsins vegna
ófullnægjandi gagna. Borist hefur teikning (Afstöðumynd, grunnmynd og útlit) frá Hermanni
Hermannssyni dags.27.11.2009 Ráðið samþykkir erindið með fyrirvara um fullnægjandi
gögn.
5.Erindi Vilhjálms Péturssonar kt. 180652-4269, sækir um byggingarleyfi fyrir gróðurhúsi á
jörðinni Stóru-Borg syðri, afgreiðslu var frestað á 160. fundi ráðsins. Ráðið samþykkir nú
byggingarleyfi fyrir Gróðurhúsinu.
6.Erindi Jakobs Hermannssonar kt.051066-4219 sækir um endurnýjun á stöðuleyfi fyrir gám
að Þorfinnsstöðum í Vesturhópi. Ráðið samþykkir stöðuleyfið til eins árs samkvæmt grein
71.2 í Byggingarreglugerð nr. 441/1998.
7. Sigríður P. Friðriksdóttir kt. 310849-2359 og Karl G. Friðriksson kt. 020255-5879 sækja
um samþykki fyrir stofnun lóða úr landi Hrísa í Víðidal Lnr. 144612 sbr. meðfylgjandi
loftmynd. Ráðið gerir ekki athugasemd við stofnun lóðanna.
8 Farið yfir gjaldskrá vegna byggingarleyfis- og tengigjalda og ræddar mögulegar breytingar
og viðbætur í gjaldskránni.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl: 18:20.
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).

