
FUNDARGERÐ SKIPULAGS- OG UMHVERFISRÁÐS, HÚNAÞINGS VESTRA. 

273. fundur Skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 1. september 2016         

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

Fundinn sátu: 

Pétur Arnarsson, Árborg Ragnarsdóttir, Guðrún Eik Skúladóttir, Ragnar Smári Helgason og Hallfríður 

Ósk Ólafsdóttir. 

Byggingarfulltrúi: Ólafur Jakobsson 

Fundarritari: Guðrún Eik Skúladóttir 

Dagskrá: 

1. Erindi nr. 1607003. Garðavegur 30, niðurstaða grenndarkynningar. 

2. Erindi nr. 1608079. Ljósleiðari í Fitjárdal, framkvæmdaleyfi. 

3. Erindi nr. 1606015. Garðavegur 14, niðurstaða grenndarkynningar. 

4. Erindi nr. 1609001. Ásbjarnarstaðir 2, vélageymsla.  

 

Afgreiðslur: 

1. Erindi nr. 1607003. Niðurstaða grenndarkynningar vegna viðbyggingar við Garðaveg 30 lögð 

fram, sjá mál 5. á 270. fundi Skipulags- og umhverfisráðs þann 7. júlí sl. Grenndarkynningin fór 

fram samkvæmt 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga 123/2010. Engir þeirra sem grenndarkynningin tók til 

gera athugasemd við kynntar breytingar á Garðavegi 30, samkvæmt skriflegu svari þeirra allra.  

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið fyrir sitt leiti og vísar því til afgreiðslu 

sveitarstjórnar. 

2. Erindi nr. 1608079. Skúli Húnn Hilmarsson, kt. 1906754679, fyrir hönd Húnþings vestra, sækir 

um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðara í Fitjárdal frá Valdarási að Finnmörk, samkvæmt 

meðfylgjandi uppdrættir (korti). 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið. 

3. Erindi nr. 1606015. Niðurstaða grenndarkynningar vegna svala á gistiheimili að Garðavegi 14 

lögð fram, sjá mál 10. á 269. fundi Skipulags- og umhverfisráðs þann 2. júní sl. Grenndarkynningin 

fór fram samkvæmt 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga 123/2010. Engir þeirra sem grenndarkynningin 

tók til gera athugasemd við kynntar breytingar á Garðavegi 14, samkvæmt skjali sem allir 

undirrituðu.  

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir erindið fyrir sitt leiti og vísar því til afgreiðslu 

sveitarstjórnar. 

4. Erindi nr. 1609001. Loftur Sv. Guðjónsson, kt. 260550-4709, sækir um að byggja vélaskemmu að 

Ásbjarnarstöðum 2, lnr. 144456. Innlagðar teikningar nr. V16-503 A001-A003, dags. júlí 2016 eftir 

Sæmund Eiríksson, kt. 261249-2949 hjá Klöpp arkitektar og verkfræðingar ehf. 

Skipulags- og umhverfisráð samþykkir byggingarreit fyrir vélageymsluna 3m út fyrir hliðar og 

norðurenda hússins, 37 x 20 m og felur byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráformin þegar 

fullnægjandi gögn hafa borist. 

 



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 

 

 

______________________________     ___________________________ 

Pétur Arnarsson       Árborg Ragnarsdóttir   

 

______________________________     ___________________________ 

Guðrún Eik Skúladóttir      Ragnar Smári Helgason 

 

_______________________________    ___________________________ 

Ólafur Jakobsson      Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 




