FUNDARGERÐ SKIPULAGS- OG UMHVERFISRÁÐS, HÚNAÞINGS VESTRA.
259. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn miðvikudaginn 05. nóvember
2015,
kl. 17:00 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga.
Fundinn sátu:
Pétur Arnarsson, Guðjón Loftsson, Unnsteinn Óskar Andrésson, Ragnar Smári Helgason og Árborg
Ragnarsdóttir
Byggingarfulltrúi: Ólafur Jakobsson
Fundarritari: Pétur Arnarsson
Dagskrá:
1. Erindi nr. 1510077. Bjarni Þór Einarsson, kt.310343-2449, sækir fyrir hönd, Guðnýjar Helgu
Björnsdóttur, kt. 210569-4809 og Jóhanns Birgis Magnússonar, kt. 190566-3319 um leyfi til
breytinga á lagnakerfi íbúðarhúss í tengslum við tenginu hitaveitu.
2. Erindi nr. 1510079. Víglundur Gunnþórsson, kt. 170157-5599, sækir um byggingarleyfi fyrir
breytingum á innra skipulagi og útliti gistihúss.
3. Erindi nr. 1510080. Guðmundur Waage, kt. 141175-4409, og Sveinbjörn Jónsson, kt.
171142-7769, sækja um leyfi til að rífa fjárhús mhl 05 og hlöðu mhl 07 að Skálholtsvík 4, lnr.
142227.
4. Erindi nr. 1511005. Óskar Már Ásmundsson, kt. 170459-3349, og Guðmundur R
Benediktsson, kt. 200268-4239, sækja um, fyrir hönd Litlu Borgar ehf, kt. 540906-0250, leyfi
til að stofna lóðir og skipta tilteknum áður stofnuðum lóðum samkvæmt núgildandi
deiliskipulagi sem samþykkt var 2013.
Afgreiðslur:
1. Erindi nr. 1510077. Bjarni Þór Einarsson, kt.310343-2449, sækir fyrir hönd, Guðnýjar
Helgu Björnsdóttur, kt. 210569-4809 og Jóhanns Birgis Magnússonar, kt. 190566-3319
um leyfi til breytinga á lagnakerfi íbúðarhúss í tengslum við tenginu hitaveitu við
núverandi lagnakerfi hússins.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindi umsækjenda.
2. Erindi nr. 1510079. Víglundur Gunnþórsson, kt. 170157-5599, sækir um byggingarleyfi
fyrir breytingum á innra skipulagi og útliti gistihúss.
Skipulags- og umhverfisráð frestar erindi umsækjenda.
3. Erindi nr. 1510080. Guðmundur Waage, kt. 141175-4409, og Sveinbjörn Jónsson, kt.
171142-7769, sækja um leyfi til að rífa fjárhús m.hl. 05 og hlöðu m.hl. 07 að Skálholtsvík
4, lnr. 142227. Fyrir liggur veðbókarvottorð eigenda, móttekið þann 04.11.2015.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindi umsækjenda. Ráðið vísar málinu að öðru
leyti til heilbrigðiseftirlitsins viðvíkjandi útfærslu urðunar hússins og meðferð spilliefna.

4. Erindi nr. 1511005. Óskar Már Ásmundsson, kt. 170459-3349, og Guðmundur R
Benediktsson, kt. 200268-4239, sækja um, fyrir hönd Litlu Borgar ehf, kt. 540906-0250,
leyfi til að stofna lóðir og skipta tilteknum áður stofnuðum lóðum samkvæmt núgildandi
deiliskipulagi sem samþykkt var 14.05.2013.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindi umsækjenda.

Tekið á dagsskrá.
5. Erindi nr. 1511011 Skúli Einarsson kt. 290555-5909 f.h. Tannstaðarbakka ehf. kt.
640402-4580 sækir með erindi dags. 04.11.2015 um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við
véla/verkfærageymslu að Tannstaðarbakka í Hrútafirði l.nr. 222014.
Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindi umsækjenda með fyrirvara um fullnægjandi
gögn.
Skipulags- og umhverfisráð bendir á að afgreiðslur ráðsins jafngilda EKKI
byggingarleyfi. Byggingarfulltrúi gefur leyfið út þegar öll tilheyrandi gögn hafa borist og
sveitarstjórn Húnaþings vestra hefur staðfest fundargerðina.

Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:55
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