
FUNDARGERÐ SKIPULAGS- OG UMHVERFISRÁÐS, HÚNAÞINGS VESTRA. 

272. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 4. ágúst 2016         

kl. 17:00 í fundarsal sveitarfélagsins að Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga. 

Fundinn sátu: 

Guðjón Loftsson, Árborg Ragnarsdóttir, Guðrún Eik Skúladóttir og Ragnar Smári Helgason. 

Byggingarfulltrúi: Ólafur Jakobsson 

Fundarritari: Guðrún Eik Skúladóttir 

Dagskrá: 

1. Erindi nr. 1607080. Auðunnarstaðir II rif geymsluhúss. 

2. Erindi nr. 1608001. Dælustöð hitaveitu á lóð í landi Gauksmýrar umsókn um byggingarleyfi. 

3. Erindi nr. 1607081. Litli Bakki, umsókn vegna breytingar á lögnum vegna tengingar hitaveitu. 

4. Erindi nr. 1608002. Stofnun lóðar úr landi Refsteinsstaða II.  

5. Erindi nr. 1607002. Hlíðarvegur 13 umsókn um byggingarleyfi vegna breytinga.  

6. Erindi nr. 1606014. Afmörkun byggingarreits á lóð í landi Gauksmýrar. 

 

Afgreiðslur: 

1. Erindi nr. 1607080.  Margrét Jóhannesdóttir, kt. 270545-4119, sækir fyrir hönd Auðunarstaða II 

ehf, kt. 7011060240, um leyfi til að rífa geymslu, fastanúmer 2135056 mhl 11. 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið.  

2. Erindi nr. 1608001. Skúli H. Hilmarsson, kt. 190675-4679, sækir fyrir hönd Hitaveitu Húnaþings 

vestra um leyfi til að byggja dæluhús á lóðinni „Gauksmýri hitaveita dælustöð“ lnr. 224315, 

samkvæmt teikningum eftir Braga Þór Haraldsson, kt. 080353-4219. 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir byggingaráformin, með fyrirvara um að lóðasamningur 

liggi fyrir.  

3. Erindi nr. 1607081. Jóhanna Gunnarsdóttir, kt. 221031-4239, sækir um leyfi til að breyta lögnum í 

íbúðarhúsi í tengslum við inntak hitaveitu í íbúðarhúsi að Litla Bakka.  Aðeins er um tengingu við 

neysluvatn að ræða.  

Skipulags- og umhverfisráð samþykktir erindið og felur byggingarfulltrúa að kalla eftir teikningum 

í samræmi við umfang breytinganna. 

4. Erindi nr. 1608002. Guðmundur Jónsson, kt. 180268-3169, sækir fyrir sína hönd og annarra 

eigenda Refsteinsstaða II, landnúmer 186722, um stofnun 0,5 ha lóðar úr landi jarðarinnar í 

samræmi við meðfylgjandi lóðarblað mótteknu 2. ágúst 2016. Lóðarblaðið er gert af Guðmundi 

Jónssyni. 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir stofnun lóðarinnar að fengnu skriflegu samþykki allra 

eigenda. Einnig samþykkir ráðið byggingarreit, 35x35 m, sem afmarkaður er á lóðinni. 

5. Erindi nr. 1607002. Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449, sækir f.h. Guðrúnar E. Benónýsdóttur, 

kt. 191261-2329, um leyfi fyrir endurnýjun og breytingu á gluggum, styrkingu á grind, aukinni 

einangrun og utanhússklæðningu hússins Hlíðarvegs 13. Reyndarteikningar af kjallara eru einnig 

lagðar inn. 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir byggingaráformin. 



6. Erindi nr. 1606014. Skúli H. Hilmarsson, kt. 190675-4679, sækir fyrir hönd Hitaveitu Húnaþings 

vestra um afmörkun byggingarreits á lóðinni „Gauksmýri hitaveita dælustöð“ lnr. 224315, 

samkvæmt teikningum eftir Braga Þór Haraldsson, kt. 080353-4219. 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir byggingarreitinn. 

 

 

Skipulags- og umhverfisráð bendir á að afgreiðslur ráðsins jafngilda EKKI byggingarleyfi. 

Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfið þegar öll tilheyrandi gögn hafa borist og sveitarstjórn 

Húnaþings vestra hefur staðfest fundargerðina.  

 

 

 

Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 17:25. 

 

 

______________________________     ___________________________ 

Guðjón Þórarinn Loftsson     Árborg Ragnarsdóttir   

 

______________________________     ___________________________ 

Guðrún Eik Skúladóttir      Ragnar Smári Helgason 

 

_______________________________    ___________________________ 

Ólafur Jakobsson       




