FUNDAGERÐ SKIPULAGS- OG UMHVERFISRÁÐS, HÚNAÞINGS VESTRA.
240. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 14. ágúst 2014,
kl. 17:00 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga.
Fundinn sátu:
Pétur Arnarsson, Guðjón Þórarinn Loftsson, S. Árborg Ragnarsdóttir og Ragnar Smári Helgason.
Embættismenn:
Sigurbjartur Halldórsson, sviðsstjóri framkvæmda og umhverfissviðs.
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri.
Fundarritari:
Sigurbjartur Halldórsson.
Formaður setti fund.
Dagskrá:
1. Erindi: Neðri-Þverá, ln.193433, stækka anddyri, byggja útipall, geymslur og bílgeymslu.
2. Erindi: Geitafell, ln. 144466, uppsetning á auglýsingaskilti við norðurmörk Hvammstanga.
3. Erindi: Melavegur 15, ln. 144375, skipt um klæðningu á þaki og veggjum íbúðarhúss.
Tekið á dagskrá:
Afgreiðslur:

1. Neðri-Þverá, ln.193433, Björk Sigurðardóttir, kt. 110963-2119, Hlyngerði 3, 108 Reykjavík.
Sækir með erindi dags. 1. júlí 2014, um leyfi til að byggja við mh.01, stækka anddyri og
framlengja þak yfir útipall/verönd og mh.02, byggja bílgeymslu og geymslur (tveir 20 feta gámar
klæddir að utan með timbri/timburgrind), úr timbri með risþaki, samkv. uppdráttum gerðum af
Jóni Guðmundssyni arkitekt.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið með fyrirvara um fullnægjandi gögn.
2. Geitafell, Róbert Jón Jack, kt. 150948-2749, Friggjarbrunni 45, 113 Reykjavík. Sækir með erindi
dags. 10. júlí 2014, um leyfi til þess að setja upp auglýsingaskilti, stærð 130x130 cm. við
Ytri-Hvammsá við Vatnsnesveg. Skiltið yrði sett upp að vori og tekið niður að hausti.
Skipulags- og umhverfisráð frestar erindinu og óskar eftir frekari gögnum sbr.
byggingarreglugerð 112/2012, gr. 2.5.1.
3. Melavegur 15, ln. 144375, Valdimar Gunnlaugsson, kt. 120785-4199, Melavegi 15, 530
Hvammstanga. sækir með erindi dags. 8. Júlí 2014, um leyfi til þess að einangra húsið að utan
og breyta úr timburklæðningu í Alu-sink klæðningu.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið.

Skipulags- og umhverfisráð bendir á að umsóknir teljast ekki samþykktar fyrr en þær hafa hlotið
afgreiðslu sveitarstjórnar Húnaþings vestra.
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Fundargerð upplesin og samþykkt.

Fundi slitið kl. 18:05

______________________________
Pétur Arnarsson formaður

___________________________
S. Árborg Ragnarsdóttir

______________________________
Guðjón Þórarinn Loftsson

___________________________
Ragnar Smári Helgason

______________________________
Guðný Hrund Karlsdóttir
sveitarstjóri

___________________________
Sigurbjartur Halldórsson
sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs
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