ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐABÓK
SKIPULAGS- OG UMHVERFISRÁÐS
HÚNAÞINGS VESTRA
186. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 7. október
2010 kl. 17:00 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, Hvammstanga.
Dagskrá :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erindi Baldurs Ingvarssonar.
Erindi Davíðs Kristinssonar.
Erindi Zofiu Giza.
Erindi Róberts Jóns Jack.
Erindi Helga Ingólfssonar.
Erindi Bjarna S. Ásgeirssonar.
Erindi frá sveitarstjóra.

Tekið á dagskrá:
8. Erindi Þórhalls Ólafssonar f.h. Neyðarlínunnar.
9. Skipulagsmál.
10. Fjárhagsáætlun 2011.

Afgreiðslur:
1. Baldur Ingvarsson, kt. 190233-3169, sækir um leyfi til að endurnýja og breyta
gluggum sbr. meðfylgjandi teikningar í íbúðarhúsi sínu Kirkjuvegi 6 á Hvammstanga.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið.
2. Davíð Kristinsson kt.290156-7699 sækir um leyfi til að staðsetja geymsluskúr á lóð
sinni nr. 12 við Hvammstangabraut skv. meðfylgjandi teikningum. Skipulags- og
umhverfisráð samþykkir erindið með fyrirvara um samþykki allra lóðarhafa
aðliggjandi lóða sbr. reglur sveitarfélagsins um smáhús sem samþykktar voru í
sveitarstjórn 14. apríl 2010.
3. Zofia Giza kt. 270657-2229. Óskar eftir að fá að setja upp 120 cm gervihnattadisk á
suðurhlið Skeggjagötu 1, þ.e. við íbúð í vesturhluta Laugarbakkaskóla, meðfylgjandi
er mynd sem sýnir staðsetningu og umsögn skólastjóra og umsjónarmanns
skólamannvirkja. Ráðið samþykkir erindið.
4. Róbert Jón Jack kt.150848-2749 sækir um leyfi til breyttra nota húsnæðis að Geitafelli
á Vatnsnesi, þ.e. að breyta hlöðu (fastanr. 213-4276 mhl.05) í veitingahús) afgreiðslu
frestað vegna ófullnægjandi gagna.
5. Helga Sigfúsdóttir kt.230857-3289 og Helgi Ingólfsson kt.071037-4609 sækja um
leyfi til að staðsetja 7,25 m2 gróðurhúsi á lóð sinni að Hlíðarvegi 8 Hvammstanga
skv. m.f. gögnum. Ráðið samþykkir erindið enda uppfyllir það reglur um smáhús sem
voru samþykktar að sveitastjórn 14.apríl 2010.
6. Bjarni S. Ásgeirsson, kt. 220748-7079, og Sigríður P. Friðriksdóttir, kt. 310849-2359, sækja
um að fá að koma fyrir nýju gestahúsi í landi Hrísa, landnúmer: 144613. Erindinu var frestað

vegna ófullnægjandi gagna á 184 fundi. Fullnægjandi gögn hafa nú borist og erindið
samþykkt..

7. Sveitarstjóri Húnaþings vestra óskar eftir umfjöllun skipulags- og umhverfisráðs
vegna bréfs Skipulagsstofnunar dags. 10. sept. sl. vegna vinnu við gerð nýrrar
skipulagsreglugerðar. Ný skipulagslög voru samþykkt á Alþingi 9.sept. 2010. Ráðið
samþykkir að formaður, forstöðumaður tæknideildar og byggingarfulltrúi fari yfir
málið og sendi athugasemdir ef einhverjar eru til Skipulagsstofnunar.

Tekið á dagskrá:
8. Þórhallur Ólafsson f.h. Neyðarlínunnar sækir um leyfi til setja niður 4,8m2 hús og
staur með loftnetum (neyðar og öryggisfjarskiptasendir) á topp Grenjadalsfjalls.
Núverandi aðstaða í landi Gauksmýrar mun verða fjarlægð. Afgreiðslu frestað vegna
ófullnægjandi gagna.
9. Forstöðumaður tæknideildar lagði fram til kynningar tillögur (fyrstu drög) að
deiliskipulagi fyrir svæðið austan Norðurbrautar. Ráðið samþykkir að halda aukafund
vegna skipulagsmála fimmtudaginn 21.okt. nk. kl: 17:00.
10. Forstöðumaður tæknideildar ræddi gerð fjárhagsáætlunar ársins 2011
Fundi slitið kl.19:05
Guðjón Þórarinn Loftsson(sign.),
Víglundur Gunnþórsson(sign.),
Erla B Kristinsdóttir(sign.),
Unnsteinn Ó Andrésson(sign.),
Anna María Elíasdóttir(sign.),
Benjamín Kristinsson(sign.),
Pétur Arnarsson(sign.),
Ólafur H. Stefánsson(sign),

