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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 227. fundur. 

 
Fimmtudaginn 30. apríl 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnaði og hófst klukkan 13:00. 
 
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. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 23. mars 2020. 
i. Efni: Leiðbeiningar um aðgerðir fyrir heimilin. 

b. Þjóðskrá Íslands, dagsett 23. mars 2020. 
i. Efni: Rafrænt eintak fasteignaskrár 2020. 

c. Félagi eldri borgara í Húnaþingi, tölvupóstur, dagsettur, 30. mars 2020. 
i. Efni: Ályktun LEB 

d. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 30. mars 2020. 
i. Efni: Frestur til að skila ársreikningum. 

e. Ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dagsett, 24. mars 2020. 
i. Efni: Covid-19-Viðbragðsteymi um þjónustu við viðkvæma hópa. 

f. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 30. mars 2020. 
i. Efni: Aðgerðaáætlun sveitarfélaga til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf 

og heimili. 
g. Flugklasanum Air 66N, dagsett, 31. mars 2020. 

i. Efni: Starf Flugklasans Air 66N. 
h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 31. mars 2020. 

i. Efni: Uppfærð staða verkefna í aðgerðarpakka sambandsins. 
i. Húsafriðunarsjóður, dagsett 1. apríl 2020. 

i. Efni: Styrkumsókn 2020. 
j. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 1. apríl 2020. 

i. Efni: Ársreikningur 2019. 
k. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 6. apríl 2020. 

i. Efni: Til upplýsingar fyrir sveitarfélög. 
l. Íþrótta- og ólymíusambandi Íslands, dagsett, 1. apríl 2020. 

i.  Efni: Íþróttahreyfingin og Covid-19 
m. Ásgeiri Ósmann, tölvupóstur, dagsettur, 15 apríl 2020. 

i. Efni: Ósk að taka landspildu á leigu. 
n. Markaðsskrifstofa Norðurlands, tölvupóstur, dagsettur 15. apríl 2020. 

i. Efni: Átak í merkingu gönguleiða.  
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o. Ferðamálafélagi A-Hún, tölvupóstur, dagsettur, 7. apríl 2020. 

i. Efni: Fréttir úr starfi og þjóðerni árið 2109. 
p. Ferðamálafélagi A-Hún, tölvupóstur, dagsettur, 15. apríl 2020. 

i. Efni: Staðan í dag. 
q. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 22. apríl 2020. 

i. Efni: Átaksverkefnið sumarstörf. 
r. Jóni Gíslasyni, Hofi, Erlu Gunnarsdóttur, Svínavatni, Hauki Suska Garðarssyni, 

Hvammi II. 
i. Efni: Fasteignagjöld af gistiheimilum. 

 
 
 
2. Fundargerðir: 

a. Ferðamálafulltrúafundur, frá 24. apríl 2020. 
b. 94. Stjórnarfundur, Norðurár bs., frá 8. apríl 2020. 
c. 11. fundur, sameiningarnefndar A-Hún, frá 16. april 2020. 
d. Brunavarna A-Hún, frá 15. apríl 2020. 
e. 54. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 7. apríl 

2020. 
f. Hússtjórnar Húnavers, frá 16. apríl 2020. 
g. Fræðslunefndar, frá 29. apríl 2020. 
h. Skipulags- og byggingarnefnd, frá 28. apríl 2020. 
i. 14. fundur, Þjónusturáðs, 6. apríl 2020, ásamt ársyfirliti. 

 
3. Refaveiði: 

 
4. Girðingaviðhald: 

 
5. Lántaka: 

 
6. Frestuð erindi: 

a. Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps. 
b. Umhverfisstefna. 
c. Frestað erindi frá 215. fundi sveitarstjórnar. 

i. Erindi frá Jóni Gíslasyni, Hofi, þar sem hann óskar eftir að kaupa 
skógarreit sem kennt er við eyðibýlið Gróustaði. 

1. Verðmat, lagt fram að nýju. 
 

7. Skýrsla sveitarstjóra: 
 

8. Önnur mál: 
a. Endurúthlutun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða  
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00. 

Oddviti lagði til breytingu á dagskrá, að bréf frá BB14 ehf. dagsett 5. apríl 2020, yrði 
s. liður undir liðnum bréf sem borist hafa. Tillagan samþykkt. 

 
Dagskrá: 

 
1. Bréf sem borist hafa: 

a. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 23. mars 2020. 
i. Efni: Leiðbeiningar um aðgerðir fyrir heimilin. 

1. Lagt fram til kynningar. 
b. Þjóðskrá Íslands, dagsett 23. mars 2020. 

i. Efni: Rafrænt eintak fasteignaskrár 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. 

c. Félagi eldri borgara í Húnaþingi, tölvupóstur, dagsettur, 30. mars 2020. 
i. Efni: Ályktun LEB 

1. Lagt fram til kynningar. 
d. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 30. mars 2020. 

i. Efni: Frestur til að skila ársreikningum. 
1. Lagt fram til kynningar. 

e. Ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dagsett, 24. mars 2020. 
i. Efni: Covid-19-Viðbragðsteymi um þjónustu við viðkvæma hópa. 

1. Lagt fram til kynningar. 
f. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 30. mars 2020. 

i. Efni: Aðgerðaáætlun sveitarfélaga til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf 
og heimili. 

1. Lagt fram til kynningar. 
g. Flugklasanum Air 66N, dagsett, 31. mars 2020. 

i. Efni: Starf Flugklasans Air 66N. 
1. Lagt fram til kynningar. 

h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 31. mars 2020. 
i. Efni: Uppfærð staða verkefna í aðgerðarpakka sambandsins. 

1. Lagt fram til kynningar. 
i. Húsafriðunarsjóður, dagsett 1. apríl 2020. 

i. Efni: Styrkumsókn 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. 

j. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 1. apríl 2020. 
i. Efni: Ársreikningur 2019. 

1. Lagt fram til kynningar. 
k. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 6. apríl 2020. 

i. Efni: Til upplýsingar fyrir sveitarfélög. 
1. Lagt fram til kynningar. 

l. Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands, dagsett, 1. apríl 2020. 
i.  Efni: Íþróttahreyfingin og Covid-19. 

1. Lagt fram til kynningar.  
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m. Ásgeiri Ósmann, tölvupóstur, dagsettur, 15 apríl 2020. 

i. Efni: Ósk að taka landspildu á leigu. 
1. Lagt fram til kynningar. Afgreiðslu málsins frestað. Sveitarstjóra 

falið að leita nánari upplýsinga um fyrirhugaða nýtingu landsins. 
n. Markaðsskrifstofa Norðurlands, tölvupóstur, dagsettur 15. apríl 2020. 

i. Efni: Átak í merkingu gönguleiða. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

o. Ferðamálafélagi A-Hún, tölvupóstur, dagsettur, 7. apríl 2020. 
i. Efni: Fréttir úr starfi og þjóðerni árið 2019. 

1. Lagt fram til kynningar. 
p. Ferðamálafélagi A-Hún, tölvupóstur, dagsettur, 15. apríl 2020. 

i. Efni: Staðan í dag. 
1. Lagt fram til kynningar. 

q. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 22. apríl 2020. 
i. Efni: Átaksverkefnið sumarstörf. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra falið að vinna að erindinu. 
r. Jóni Gíslasyni, Hofi, Erlu Gunnarsdóttur, Svínavatni, Hauki Suska Garðarssyni, 

Hvammi II. 
i. Efni: Fasteignagjöld af gistiheimilum. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að fresta 
greiðslu álagningar til 1. desember 2020.  

a. Ragnhildur Haraldsdóttir, vék af fundi undir þessum lið. 
s. BB14 ehf. dagsett 5. apríl 2020. 

i. Efni: Stofnun útfararþjónustu á Norðurlandi vestra, ósk um styrk. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn, samþykkir að styrkja 

stofnun útfararþjónustu um 200.000 krónur. 
 
2. Fundargerðir: 

a. Ferðamálafulltrúafundur, frá 24. apríl 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

b. 94. Stjórnarfundur, Norðurár bs., frá 8. apríl 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

c. 11. fundur, sameiningarnefndar A-Hún, frá 16. april 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

d. Brunavarna A-Hún, frá 15. apríl 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

e. 54. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 7. apríl 
2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
f. Hússtjórnar Húnavers, frá 16. apríl 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. Jón Árni Magnússon, óskar eftir, að sveitarstjóri 
taki saman kostnað við Húnaver árin 2015 til 2020 og áætlaðan 
viðhaldskostnað næstu fimm árin.  

Hlé var gert á fundinum klukkan 15:05 
Fundi framhaldið klukkan 15:20 
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g. Fræðslunefndar, frá 29. apríl 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
ii. Eftirfarandi erindum var vísað til afgreiðslu sveitarstjórnar: 

1. Fræðslunefnd óskar eftir því við sveitarstjórn Húnavatnshrepps 
að hún felli niður leikskólagjöld, þá daga sem leikskólinn hefur 
verið lokaður vegna Covid-19. 

a. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Fræðslunefndar. 
2. Fræðslunefnd óskar eftir því við sveitarstjórn Húnavatnshrepps 

að verktökum á akstursleiðum í skólaakstri, verði greitt 20%, eins 
og á óveðursdögum, af áætluðum daglegum akstri þá daga sem 
skólahald var fellt niður vegna Covid-19. 

a. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu Fræðslunefndar. 
iii. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að óska eftir mati og tillögu frá 

skólastjóra um fjölda og samsetningu starfsmannahóps á leikskólanum 
veturinn 2020-2021.  

1. En í 7. gr. reglugerðar um starfsumhverfi leikskóla, númer 655 
frá 2009 stendur eftirfarandi: „Sveitarstjórn eða annar 
rekstaraðili tekur ákvörðun um fjölda og samsetningu starfs-
mannahóps í samráði við leikskólastjóra. Ákvörðunin skal 
byggjast á mati og tillögum leikskólastjóra og miðast við aldur, 
þarfir og fjölda barna. Sé um að ræða börn með sérþarfir skal 
leita álits viðkomandi greiningaraðila.“ 

h. Skipulags- og byggingarnefnd, frá 28. apríl 2020. 
i. Lagt fram til kynningar eða afgreiðslu. 

1. Flaga land, lnr. 144658 - Umsókn um leiðrétta lóðarstærð og 
stofnun byggingarreits. 

a. Erindi frá Hallfríði K. Skúladóttur eiganda Flaga-land lnr. 
144658. Umsókn um leiðrétta lóðarstærð og stofnun 
byggingareits skv. hnitsettum afstöðuuppdrætti, gerðum 
hjá Ráðbarði sf. verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni 
byggingatæknifræðing dags. 12.02.2020. Jafnframt er 
sótt um að nafn lóðarinnar verði Vinaminni. 
Meðfylgjandi er umsókn, kaupsamningur, yfirlýsing 
vegna fyrirframgreidds arfs og leyfi til setu í óskiptu búi. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
2. Stekkjardalur - Umsókn um stofnun lóða. 

a. Erindi frá Ægi Sigurgeirssyni eiganda Stekkjardals lnr. 
145319 um stofnun lóða. Stekkjardalur 1, lóðin er 
afmörkuð af hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu 
Margréti Jónsdóttur dags. 5. desember 2019, flatarmál 
lóðar er 4.540 m2. Stekkjardalur 2, lóðin er afmörkuð af 
hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu Margréti 
Jónsdóttur dags. 9. desember 2019, flatarmál lóðar er 
3.530 m2. 
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i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
3. Auðólfsstaðir - Umsókn um stofnun lóða. 

a. Erindi frá Þorsteini Jóhannssyni og Þórunni I. 
Magnúsdóttur eigenda Auðólfsstaða lnr.144336 um 
stofnun lóða. Auðólfsstaðir 1, lóðin er afmörkuð af 
hnitpunktaum, lóðarblað gert af Önnu Margréti 
Jónsdóttur dags. 15. apríl 2020, flatarmál lóðar er 1,287 
ha. Auðólfsstðir 2, lóðin er afmörkuð af hnitpunktaum, 
lóðarblað gert af Önnu Margréti Jónsdóttur dags. 15.apríl 
2020, flatarmál lóðar er 1880 m2. Heimilt verður fyrir 
lóðirnar að nota vatnslindir á jörðinni Auðólfsstöðum. 
Aðkoma lóða verður afram í gegnum jörðina á núverandi 
heimreið. Lögbýlisréttur og hlunnindi til heyra áfram 
Auðólfsstöðum lnr. 145336.  

i. Ingibjörg vék af fundi undir þessum lið. 
ii. Erindið er samþykkt. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

4. Hnjúkur - Umsókn um stofnun lóðar. 
a. Erindi frá Sigurði Magnússyni og Maríönnu Gestasdóttur 

f.h. Drifkraft ehf eiganda Hnjúks lnr 144716 um stofnun 
lóðar. Norðurborg, lóðin er afmörkuð af hnitpunktaum, 
lóðarblað gert af Önnu Margréti Jónsdóttur dags. 20. apríl 
2020. Flatarmál lóðar er 2,0 ha. Hlunnindi munu tilheyra 
Hnjúki sem og lögbýlisréttur eins og verið hefur. Kvaðir 
eru að handhafar nýstofnaðar lóðar skulu halda 
neysluvatnsréttindum í vatnsbólum sem liggja utan 
lóðarmarka. Lóðin verður ekki tekin úr 
landbúnarðarnotkun. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
5. Míla – ljósleiðaralögn. 

a. Erindi frá Mílu. Kynning á fyrirhugaðri ljósleiðaralögn 
frá Hveravöllum í Skagafjörð. 

i. Nefndin samþykkir lagningu ljósleiðarans. 
Skipulagsfulltrúa falið að gefa út 
framkvæmdarleyfi þegar öllum gögnum hefur 
verið skilað inn 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 
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6. Skipulagsstofnun - Efnisnámur virkjana í Blönduveitu - beiðni 

um umsögn. 
a. Erindi frá Skipulagsstofnun. Landsvirkjun hefur sent 

Skipulagsstofnun meðfylgjandi tilkynningu móttekin 23. 
mars 2020, um ofangreinda framkvæmd skv. 6. gr. laga 
um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Í samræmi við 
6. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. og 12. gr. reglugerðar nr. 
660/2015 um mat á umhverfisáhrifum er hér með óskað 
eftir að Húnavatnshreppur gefi umsögn um hvort og á 
hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati 
á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í 
framangreindum lögum. Í umsögninni skal koma fram 
eftir því sem við á, hvort umsagnaraðili telji að 
nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi 
hennar, mótvægisaðgerðum og vöktun. Einnig óskar 
Skipulagsstofnun eftir því að í umsögn komi fram, eftir 
því sem við á, hvaða leyfi framkvæmdin er háð og varðar 
starfssvið umsagnaraðila. 

i. Nefndin telur að framkvæmdin sé ekki háð mati á 
umhverfisáhrifum. Vel er gerð grein fyrir 
framkvæmdinni í skýrslunni og hvaða áhrif hún 
hefur á umhverfið. Framkvæmdaraðili skal sækja 
um framkvæmdarleyfi fyrir efnistökunni áður en 
framkvæmdir hefjast. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

7. Húnavallaskóli - Umsókn um tilkynnta framkvæmd. 
a. Erindi frá Húnavatnshreppi. Sótt er um leyfi skv. grein 

2.3.5 og b. lið byggingarreglugerðar nr 112/2012, til að 
koma fyrir lyftu milli hæða í Húnavallaskóla. 
Meðfylgjandi er teikning gerð hjá Ráðbarði sf. af Bjarna 
Þór Einarssyni, byggingatæknifræðingi, dags. 03.12.2018 
en síðast breytt 11.02.2020. 

i. Nefndin samþykkir erindið sem tilkynnta 
framkvæmd. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

8. Rarik - Umsókn um niðurrif. 
a. Erindi frá Rarik um leyfi til niðurrifs á gamalli stjórnstöð 

hitaveitu á Reykjum við Reykjabraut. Fast.nr. 2136456 
matshl. 03-0101. 

i. Nefndin samþykkir erindið. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 



Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 227. fundur 

  

Fimmtudaginn, 30. apríl 2020 8 

 

 
9. Litlu-Sveinsstaðir - Breytt notkun. 

a. Umsókn Magnúsar Ólafssonar um úttekt á hvort 
sumarbústaður í hans eigu að Litlu Sveinsstöðum lnr. 
221013 með tilliti til þess hvort húsið uppfylli skilyrði 
byggingarreglugerðar nr 112/2012 til skráningar sem 
íbúðarhús. Meðfylgjandi skýrsla frá Bjarna Þór 
Einarssyni settum byggingafulltrúa í þessu máli vegna 
óskar eigenda Litlu-Sveinsstaða vegna breyttrar 
notkunar. 

i. Þorgils Magnússon vék af fundi undir þessum lið. 
ii. Nefndin fer eftir ráðleggingum setts 

byggingarfulltrúa, Bjarna Þórs Einarssonar og 
hafnar erindinu. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

10. Sölvatunga - Umsókn um framkvæmdarleyfi. 
a. Erindi frá Heimi Finndal Guðmundssyni eiganda 

Sölvatungu. Sótt er um leyfi skv.grein 2.3.5 h. lið 
byggingarreglugerðar nr 112/2012, til að byggja við 
núverandi frístundahús 18,9 m2 þar sem áður var sólskáli. 
Meðfylgjandi er aðaluppdráttur gerður hjá Stoð ehf. af 
Þórði Karli Gunnarssyni, byggingatæknifræðingi, dags. 
24.04.2020. 

i. Nefndin samþykkir framkvæmdina sem tilkynnta 
framkvæmd. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

i. 14. fundur, Þjónusturáðs, 6. apríl 2020, ásamt ársyfirliti. 
i. Lagt fram til kynningar. 

 
3. Refaveiði: 

a. Niðurstaða umsókna í refaveiði, grenjavinnsla. 
i. Sveitarstjóri lagði fram minnisblað vegna umsókna í sumarveiði á ref. 

1. Umsóknir bárust frá eftirfarandi einstaklingum, en þeir eru, 
Sigurður Ingi Þorbjörnsson, Halldór Guðmundsson, Pálmi Þór 
Ingimarsson, Sigfús Heiðar Árdal, Vignir Björnsson, 
Auðólfsstaðabúið (Þorsteinn Jóhannsson), Birgir Árdal 
Hauksson, Sigurður Árnason, Grímur Sigurjónsson, Jakob 
Sigurjónsson, Guðráður Jóhannsson og Eysteinn Jóhannsson. 

b. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að veiðimenn verði ráðnir með eftirfarandi 
hætti á hvert veiðisvæði fyrir sig, til eins árs en samningar framlengjast 
sjálfkrafa í eitt ár í senn sé þeim ekki sagt upp. 

i. Svæði 1: Guðráður og Eysteinn Jóhannssynir  
ii. Svæði 2: Pálmi Þór Ingimarsson,  

iii. Svæði 3: Sigurður Ingi Þorbjörnsson 
iv. Svæði 4: Guðráður og Eysteinn Jóhannssynir 
v. Svæði 5: Halldór Guðmundsson  
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vi. Svæði 6:  Vignir Björnsson  
vii. Svæði 7: Auðólfsstaðabúið 

viii. Svæði 8: Sigurður Ingi Þorbjörnsson 
ix. Svæði 9: Guðráður og Eysteinn Jóhannssynir 
x. Svæði 10: Grímur og Jakob Sigurjónssynir  

xi. Svæði 11: Grímur og Jakob Sigurjónssynir  
xii. Svæði 12: Grímur og Jakob Sigurjónssynir 

xiii. Svæði 13: Birgir Árdal Hauksson. 
1. Sveitarstjórn samþykkti jafnframt að breyta svæði, 13 frá því sem 

auglýst var. 
 

4. Girðingaviðhald: 
a. Niðurstaða tilboða vegna girðinga. 

i. Sveitarstjóri lagði fram minnisblað vegna girðingaútboðs. 
1. Tilboð bárust frá fimm aðilum, en þeir eru Bændaverk ehf., kt. 

540507-1980, Ingþór J. Kristmundsson, kt. 070870-3479, 
Magnús Örn Valsson, kt. 200195-2999, Birgir Þór Haraldsson, 
kt. 190491-2859 og Halldór Bjartmar Halldórsson, kt. 290480-
5829. Bjóða Ingþór og Magnús í öll girðingaverkefni hjá 
sveitarfélaginu, Bændaverk ehf., býður í girðingaverkefni á 
Auðkúluheiði, Birgir Þór, býður í girðingaverkefni á milli 
Kornsár og Víðidalsfjalls, Halldór Bjartmar, býður í 
girðingaverkefni á milli Selhaga og Gils. 

2. Talsverður munur er á tilboðum, 10% munur er á lægsta og næst 
lægsta tilboði, 23% munur er á lægsta og hæsta tilboði. 

ii. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að semja við Bændaverk ehf. um 
girðingaverkefni á Auðkúluheiði. 

iii. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að semja við Magnús Örn um 
girðingaverkefni á Grímstungu- og Haukagilsheiði. 

iv. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að semja við Birgi Þór, um girðingu 
á milli Kornsár og Víðidalsfjalls. 

v. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að semja við Halldór Bjartmar, um 
girðingaverkefni á milli Selhaga og Gils. 

a. Sveitarstjóra falið að ganga frá verksamningi, sem 
inniheldur meðal annars tímamörk hvers verkþáttar í 
samráði við stjórnir fjallskiladeilda um afréttargirðingar. 

b. Tekið var hagkvæmasta tilboði í hvern verkþátt. 
i. Sverrir Þór Sverrisson og Berglind Hlín 

Baldursdóttir yfirgáfu fundinn undir þessum lið. 
  



Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 227. fundur 

  

Fimmtudaginn, 30. apríl 2020 10 

 

 
5. Lántaka: 

a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu. 
b. Lagt er til að lánið verði tekið af eiginfé, lánasjóðsins, með verðtryggðum 

vöxtum sem standa í dag í 1,60%. 
i. Lán þetta er hægt að greiða upp hvenær sem er og eða breyta því í 

varanlegt lán hjá Lánasjóðnum 
 

E-listi óskaði eftir fundarhléi. 
Hlé var gert á fundinum klukkan 16:32. 
Fundi fram haldið klukkan 16:35. 

 
1. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, samþykkir samhljóða hér með að 

taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 70.000.000 kr. til 
15 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem 
liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur 
sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga 
nr. 138/2011. Er lánið tekið til að standa undir framkvæmdum 
sveitarfélagsins, meðal annars við grunnskóla sveitarfélagsins, 
sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð 
sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Jafnframt er Einar Kristjáni Jónssyni, kt. 150371-5119, veitt fullt 
og ótakmarkað umboð til þess f.h. Húnavatnshrepps að undirrita 
lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og 
til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns 
skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari 

 
6. Frestuð erindi: 

a. Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps. 
i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða, framlagða 

Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps, 2020-2027. 
b. Umhverfisstefna. 

i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagða 
umhverfisstefnu Húnavatnshrepps. 

c. Frestað erindi frá 215. fundi sveitarstjórnar. 
i. Erindi frá Jóni Gíslasyni, Hofi, þar sem hann óskar eftir að kaupa 

skógarreit sem kennt er við eyðibýlið Gróustaði. 
1. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að bjóða 

Jóni Gíslasyni, Hofi, skógarreit sem kennt er við Gróustaði á 
2.000.000 krónur. 
 

7. Skýrsla sveitarstjóra: 
a. Sveitarstjóri greindi frá störfum sínum. 
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8. Önnur mál: 

a. Endurúthlutun Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 
i. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps vill benda á hróplegt ósamræmi í 

úthlutunum Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða á árinu 2020. Jafnframt 
vill sveitarstjórn lýsa yfir vonbrigðum yfir því að verkefni í 
landshlutanum hafa ekki fengið styrki í annarri úthlutun sjóðsins á árinu 
2020. Það er ekki hægt að una við að landshlutanum sé haldið á ís þegar 
kemur að uppbyggingu ferðamannastaða. Sveitarstjórn brýnir stjórnvöld 
til að horfa til svæðisins varðandi framtíðarúthlutanir úr sjóðnum. 

b. Jón Árni Magnússon, óskar eftir að sveitarstjóri taki saman kostnað við rekstur 
á Dalsmynni árin 2015 til 2020 og áætlaða framkvæmdaáætlun. 

 
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð verður undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 17:26 
 
 
___________________      _____________________ 
Jón Gíslason        Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
____________________      ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir      Þóra Sverrisdóttir  
 
 
______________________     _____________________ 
Jón Árni Magnússon      Einar Kristján Jónsson 

 
 


