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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 228. fundur. 

 
Mánudaginn 11. maí 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór fundurinn 
fram í gegnum Teams fjarfundabúnaði og hófst klukkan 15:00. 
 
Jón Gíslason, setti fundinn og stjórnaði honum. 
 
Einar Kristján Jónsson, ritaði fundargerð 
 
Mætt voru:  
Jón Gíslason, Jóhanna Magnúsdóttir, Berglind Hlín Baldursdóttir, Sverrir Þór Sverrisson, 
Ragnhildur Haraldsdóttir, Þóra Sverrisdóttir, Jón Árni Magnússon og Einar Kristján Jónsson. 
 

 
 

Dagskrá: 
 

 
1. Bréf sem borist hafa: 

a. Stjórn Vilko ehf., ódagsett. 
i. Efni: Aðalfundarboð, 15. maí 2020. 

b. Hveravallafélaginu ehf., tölvupóstur, dagsettur, 28. apríl 2020, ásamt 
fylgigögnum. 

i. Efni: Afstaða til forkaupsréttar, á kaupum Kjalhrauns á hlutum, 
Allrahanda GL ehf. í Hveravallafélaginu. 

 
2. Fundargerðir: 

a. Stjórn Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 6. maí 2020. 
 

3. Mál til afgreiðslu: 
a. Flýting á göngum. 
b. Mál frá 226. fundi sveitarstjórnar, samkomulag við Rarik, vegna Svínavatns. 
c. Flokksstjóri vinnuskóla. 

 
4. Tilslökun frá aðgerðaáætlun Húnavatnshrepps: 

 
5. Önnur mál: 
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Oddviti setti fundinn 15:00 
 
Dagskrá: 

 
1. Bréf sem borist hafa: 

a. Stjórn Vilko ehf., ódagsett. 
i. Efni: Aðalfundarboð, 15. maí 2020. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að Sverrir Þór 
Sverrisson, verði fulltrúi sveitarfélagsins á aðalfundi Vilko ehf., 
þann 15. maí 2020. 

b. Hveravallafélaginu ehf., tölvupóstur, dagsettur, 28. apríl 2020, ásamt 
fylgigögnum. 

i. Efni: Afstaða til forkaupsréttar, á kaupum Kjalhrauns ehf. á hlutum, 
Allrahanda GL ehf. í Hveravallafélaginu. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, 
samþykkir samhljóða eftirfarandi: 

a. Húnavatnshreppur hyggst ekki nýta forkaupsrétt hluthafa, 
vegna hins selda hlutafjár. Áréttað er að sú afstaða hvílir 
á og raskar með engu móti ábyrgð Allrahanda GL ehf. að 
efna hlutafjársamkomulag um kaupskyldu á hlut 
Húnavatnshrepps í Hveravallafélaginu ehf.  

b. Vegna ákvæðis 4. gr. um skuldir við tengda aðila, er bent 
á að ársreikningur Hveravallafélagsins vegna 2019 hefur 
ekki verið staðfestur. Í drögum að ársreikningi er skuld 
við Húnavatnshrepp tilgreind kr. 2.393.363,- m.v. árslok 
2019. Skuldin er komin til vegna lánveitingar 
Húnavatnshrepps til Hveravallafélagsins á árinu 2012 og 
hefur hún verið vaxtareiknuð með almennum hætti. 
Samkvæmt gögnum Húnavatnshrepps er fjárhæð 
skuldarinnar kr. 3.276.994,- m.v. lok apríl 2020. 

 
2. Fundargerðir: 

a. Stjórn Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 6. maí 2020. 
i. Lagt fram til kynningar.  

1. Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu: 
a. Sveitarstjórn hefur haft til skoðunar hugmyndir stjórnar 

Fjallskiladeildar Grímstungu og Haukagilsheiða um kaup 
á 500 fermetra vinnubúðum í þeim tilgangi að nýta þær 
sem gangnamannaskála á nýjum stað á Grímstunguheiði 
og verði ætlað að leysa alla þrjá núverandi 
gangnamannaskála af hólmi. Sveitarstjórnin er tilbúin að 
skoða áfram hugmyndir að nýrri framtíðarlausn fyrir 
upprekstrarfélagið sem byggi á framlagi 
Sjálfseignarstofnunar Grímstungu- og. Haukagilsheiða 
líkt og lagt er til í erindinu. Sveitarstjórn telur hinsvegar 
að þessar vinnubúðir henti ekki nógu vel í þessum 
tilgangi. Enda þurfi að vinna alla undirbúningsvinnu og 
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fjármögnun, áður en hægt er að hefjast handa og taka slíka 
ákvörðun. Jafnframt vill sveitastjórn minna á að þegar 
hefur verið ákveðið að leggja til verulega fjármuni í nýjan 
nátthaga við Undirfellrétt á þessu ári. 

E listinn óskaði eftir fundarhléi 
Fundarhlé var gert á fundinum klukkan 15:48 
Fundi framhaldið klukkan 16:10 
 

2. Tekin var til afgreiðslu tillaga oddvita. Tillaga oddvita var 
samþykkt með fjórum atkvæðum (JG, BHB, JM og RH) gegn 
tveimur (JÁM og ÞS), SÞS sat hjá við afgreiðslu málsins.  

a. Fulltrúar E-lista leggja fram eftirfarandi bókun: 
i. Fulltrúar E-lista telja að kaup á umræddum 

vinnubúðum séu afar hagkvæmur og góður kostur 
til að leysa húsnæðisvandamál á Grímstungu- og 
Haukagilsheiðum til frambúðar. Nýr skáli myndi 
hagræða verulega í smalamennskum og bjóða 
upp á aukna tekju- og atvinnumöguleika yfir 
sumartímann. Það er gott aðgengi að hagkvæmu 
lánsfjármagni fyrir sveitarfélögin núna og því 
góður tímapunktur fyrir slíka fjárfestingu. 

 
3. Mál til afgreiðslu: 

a. Flýting á göngum. 
i. Lagðar fram bókun Fjallskilastjórnar Auðkúluheiðar, frá 11. mars 2020 

og Fjallskilastjórnar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 6. maí 2020. 
1. Sveitarstjórn samþykkir að aðalréttardagar vestan Blöndu verði 

4. 5. september í Undirfellsrétt og 5. september í Auðkúlurétt.  
b. Mál frá 226. fundi sveitarstjórnar, samkomulag við Rarik, vegna Svínavatns. 

i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir framlagt samkomulag á milli 
Rarik og Húnavatnshrepps, vegna framkvæmda við Svínavatn. 

c. Flokksstjóri vinnuskóla. 
i. Sveitarstjóri greindi frá því að einn aðili hefði sótt um starf flokksstjóra 

vinnuskóla. Sá dró umsókn sína til baka. Samþykkt var að auglýsa 
stöðuna að nýju. 

 
4. Tilslökun frá aðgerðaáætlun Húnavatnshrepps: 

a. Sveitarstjóri lagði til að sveitarfélagið og stofnanir þess, myndu hætta að vinna 
eftir aðgerðaáætlun. En í stað aðgerðaáætlunar verði unnið eftir leiðbeiningum 
sóttvarnarlæknis á hverjum tíma. 

i. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu samhljóða. 
 

5. Önnur mál: 
a. Ekkert var bókað undir þessum lið. 
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Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð verður undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 16:52 
 
 
___________________      _____________________ 
Jón Gíslason        Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
____________________      ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir      Þóra Sverrisdóttir  
 
 
______________________     _____________________ 
Jón Árni Magnússon      Einar Kristján Jónsson 

 
 


