FUNDARGERÐ SKIPULAGS- OG UMHVERFISRÁÐS, HÚNAÞINGS VESTRA.
245. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 16. desember 2014,
kl. 17:00 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga.
Fundinn sátu:
Pétur Arnarsson, formaður, Árborg Ragnarsdóttir, Guðjón Loftsson og Ragnar Smári Helgason.
Embættismenn:
Úlfar Trausti Þórðarson sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs.
Fundarritari:
Pétur Arnarsson
Dagskrá:
1. Erindi nr. 1411041 Sláturhús. Ósk um grenndarkynningu fyrir viðbyggingu við sláturhús.
2. Erindi nr. 1411048 Sláturhús. Ósk um grenndarkynningu fyrir fituskilju.

Tekið á dagskrá:
Afgreiðslur:
1. Erindi nr. 1411041 Magnús F. Jónsson kt. 210172-4599, fyrir hönd Sláturhús KVH, óskar eftir að
farið verði í að grenndarkynna breytingu á deiliskipulagi vegna fyrirhugaðrar viðbyggingar á
núverandi atvinnuhúsnæði.
Skipulags- og umhverfisráð fellst á að farið verði í grenndarkynningu í samræmi við 2. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123_2010. Framkvæmdin verður grenndarkynnt fyrir íbúum eftirtalinna húsa,
Hvammavegur 2, Hjallavegur 18, Melavegur 17 og 18 og Hlíðarvegur 24 og 25. Frestur til að skila inn
athugasemdum rennur út mánudaginn 19. janúar 2015 kl. 12.00 á hádegi.
2. Erindi nr. 1411048 Magnús F. Jónsson kt. 210172-4599, fyrir hönd Sláturhús KVH, óskar eftir að
farið verði í að grenndarkynna breytingu á deiliskipulagi vegna byggingar á húsnæði fyrir fituskilju.
Skipulags- og umhverfisráð fellst á að farið verði í grenndarkynningu í samræmi við 2. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123_2010. Framkvæmdin verður grenndarkynnt fyrir íbúum eftirtalinna húsa,
Hvammavegur 2, Hjallavegur 18, Melavegur 17 og 18 og Hlíðarvegur 24 og 25. Frestur til að skila inn
athugasemdum rennur út mánudaginn 19. janúar 2015 kl. 12.00 á hádegi.

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

Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 18:05
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