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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 231. fundur. 
 
Miðvikudaginn 30. september 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnað og hófst klukkan 12:30. 
 
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, Kristín Rós Sigurðardóttir, Jón Árni Magnússon og Einar Kristján 
Jónsson. 
 
Dagskrá: 

 
1. Kynning frá SSNV: 

a. Unnur Valborg Hilmarsdóttir og Magnús Jónsson frá Samtökum sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra, kynna starf samtakanna almennt, atvinnuþróun og 
sóknaráætlun  
 

2. Bréf sem borist hafa: 
a. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett 24. ágúst 2020. 

i. Efni: Athugasemdir við samninga Húnavatnshrepps sem varða 
samvinnu sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög.  

b. Tónlistarskólanum á Akureyri, dagsett 24. ágúst 2020. 
i. Efni: Óskað er eftir að lögheimilissveitarfélag greiði kostnað vegna 

tónlistarnáms. 
c. Umboðsmanni barna, dagsett, 26. ágúst 2020. 

i. Efni: Um hlutverk og tilgang ungmennaráða sveitarfélaga. 
d. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, dagsett 27. júlí 2020. 

i. Efni: Niðurstaða styrk umsóknar. 
e. Aflinu, dagsett 19. ágúst 2020 

i. Efni: Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins árið 2021. 
f. Sögu Dags á Akureyri, ódagsett. 

i. Efni: Umsókn um styrk vegna útgáfu bókar um sögu Dags á Akureyri. 
g. IOGT á Íslandi, dagsett, 24. Ágúst 2020, ásamt fylgigögnum. 

i. Efni: Áhrif áfengis á Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 
h. Hollvinasamtökum Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi, dagsett, 3. 

september 2020. 
i. Efni: Þakkir fyrir stuðning. 

i. Einari Kolbeinssyni, tölvupóstur, dagsettur, 5. september 2020. 
i. Efni: Fjallskilamál á svæði Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps. 

j. Farskólanum, dagsett 16. september 2020. 
i. Efni: Rekstrarstyrkur/vildargjald fyrir árið 2021. 

k. Orkusveitarfélaögum, tölvupóstur, ódagsettur. 
i. Efni: Óskað eftir framboðum í stjórn. 

l. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstu, dagsettur 8. september 2020. 
i. Efni: Fjármálaráðstefna 2020 

m. Air66, dagsett, 15. september 2020. 
i. Efni: Starf Flugklasans Air 66N 1. apríl – 15. september 2020. 
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3. Fundargerðir: 

a. 51. Fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 31. ágúst 2020. 
b. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 23. ágúst 2020. 
c. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 20. ágúst 2020 
d. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 30. ágúst 2020 
e. Stjórn Upprekstrarfélags Eyvindarstaðarheiðar, frá 12. júní 2020, ásamt 

ársriekningi 2019. 
f. Stjórn Upprekstrarfélags Eyvindarstaðarheiðar, frá 24. júli 2020. 
g. 58. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. 

september 2020. 
h. Fjallskilastjórn Bólstaðarhlíðarhrepps, frá 13. september 2020. 
i. 42. Fundur stjórnar orkusveitarfélaga, frá 4. september 2020. 
j. Ársfundir Textílmiðstöðvar Íslands, Þekkingarseturs á Blönduósi og 

Textíllistarmiðstöðvar, frá 21. ágúst 20202, ásamt fylgiskjölum. 
 

4. Málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra: 
a. Úttekt á málefnum fatlaðs fólks er varðar rekstur o.fl. hjá sveitar-félögum á 

Norðurlandi vestra 
 

5. Önnur mál: 
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Oddviti setti fundinn klukkan 12:30 
Oddviti lagði til eftirfarandi breytingar á dagskrá, að bréf frá eigendum Kirkjugarðinum, 
Blönduósi, dagsett 25. september 2020 verði liður n og bréf frá Vegagerðinni, dagsett 28. 
september verði liður o, undir liðnum bréf sem borist hafa. 
Tillaga oddvita samþykkt. 
 
Dagskrá: 

 
1. Kynning frá SSNV: 

a. Unnur Valborg Hilmarsdóttir og Magnús Jónsson frá Samtökum sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra, kynna starf samtakanna almennt, atvinnuþróun og 
sóknaráætlun. 

i. Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri SSNV og Magnús 
Jónsson, verkefnastjóri fjárfestinga, kynntu starfsemi SSNV og 
framtíðarhorfur þess. 

 
2. Bréf sem borist hafa: 

a. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett 24. ágúst 2020. 
i. Efni: Athugasemdir við samninga Húnavatnshrepps sem varða 

samvinnu sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög.  
1. Lagt fram til kynningar.  

a. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, óskaði eftir 
upplýsingum og afrit af öllum samstarfssamningum sem 
starfað er eftir, í bréfi til allra sveitarfélaga dagsettu þann 
25. janúar 2018. Yfirferð ráðuneytisins hefur leitt í ljós að 
annmarkar eru á samstarfssamningum Húnavatnshrepps 
við önnur sveitarfélög. 

b. Frestur var veittur til 15. nóvember næst komandi til að 
bregðast við þeim annmörkum sem settar eru fram í bréfi 
ráðuneytisins, dagsettu 24. ágúst 2020. 

c. Sveitarstjóra falið að sækja um frest og vinna að úrbótum 
í samráði við aðra samningsaðila. 

b. Tónlistarskólanum á Akureyri, dagsett 24. ágúst 2020. 
i. Efni: Óskað er eftir að lögheimilissveitarfélag greiði kostnað vegna 

tónlistarnáms. 
1. Lagt fram til kynningar. Þess er óskað að Húnavatnshreppur 

greiði kostnað vegna tónlistarnáms nemanda á grundvelli 
samkomulags sem ríki og sveitarfélög undirrituðu árið 2011 um 
framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til eflingar tónlistarnáms og 
jöfnunar á aðstöðumun nemenda.  

2. Sveitarstjórn samþykkir erindið, þar sem það fellur undir 1. gr. 
auk 7. greinar reglna um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 
til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar á aðstöðumuni nemenda 
frá árinu 2011. 

a. Jón Gíslason, tók ekki þátt í afgreiðslu málsins. 
c. Umboðsmanni barna, dagsett, 26. ágúst 2020. 

i. Efni: Um hlutverk og tilgang ungmennaráða sveitarfélaga. 
1. Lagt fram til kynningar.  
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d. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, dagsett 27. júlí 2020. 

i. Efni: Niðurstaða styrk umsóknar. 
1. Lagt fram til kynningar. 

e. Aflinu, dagsett 19. ágúst 2020 
i. Efni: Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins árið 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. Erindinu vísað til gerðar 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. 

f. Sögu Dags á Akureyri, ódagsett. 
i. Efni: Umsókn um styrk vegna útgáfu bókar um sögu Dags á Akureyri. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða 
við erindinu. 

g. IOGT á Íslandi, dagsett, 24. ágúst 2020, ásamt fylgigögnum. 
i. Efni: Áhrif áfengis á Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

1. Lagt fram til kynningar. 
h. Hollvinasamtökum Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi, dagsett, 3. 

september 2020. 
i. Efni: Þakkir fyrir stuðning. 

1. Lagt fram til kynningar. 
i. Einari Kolbeinssyni, tölvupóstur, dagsettur, 5. september 2020. 

i. Efni: Fjallskilamál á svæði Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn tekur undir sjónarmið, 

stjórnar Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps, sem kemur 
fram í fundargerð hennar, sem verður til umfjöllunar hér síðar á 
fundinum. 

a. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn samhljóða að ekki 
verði heimilaður upprekstur í Þverárdal. 

j. Farskólanum, dagsett 16. september 2020. 
i. Efni: Rekstrarstyrkur/vildargjald fyrir árið 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. Erindinu vísað til gerðar 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. 

k. Orkusveitarfélaögum, tölvupóstur, ódagsettur. 
i. Efni: Óskað eftir framboðum í stjórn. 

1. Lagt fram til kynningar. Einar Kristján Jónsson, gefur kost á sér 
í stjórnina. 

l. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstu, dagsettur 8. september 2020. 
i. Efni: Fjármálaráðstefna 2020. 

1. Lagt fram til kynningar. 
m. Air66, dagsett, 15. september 2020. 

i. Efni: Starf Flugklasans Air 66N 1. apríl – 15. september 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. 

n. Kirkjugarðinum Blönduósi, tölvupóstur, dagsettur 25. september 2020 
i. Efni: Styrkbeiðni. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 
styrkja Kirkjugarðinn um 150.000 krónur. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0580/4120. 
o. Vegagerðinni, dagsett, 28. september 2020. 

i. Efni: Girðingar á vegum opinberra aðila. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra falið að svara erindinu. 
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3. Fundargerðir: 

a. 51. Fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 31. ágúst 2020. 
i. Lagt til kynningar eða afgreiðslu. 

1. Hof - Umsókn um stofnun lóðar. 
a. Umsókn frá Jóni Gíslasyni eiganda Hofs um stofnun 

lóðar úr landi Hofs, lnr. 144676 skv. hnitsettum 
afstöðuuppdrætti, gerðum hjá Ráðbarði sf. verkfræðistofu 
af Bjarna Þór Einarssyni, byggingatæknifræðingi. Lóðin 
er skógræktarreitur, O13 Opið svæði til sérstakra nota, 
samkvæmt aðlaskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022. 
Jafnframt er sótt um að nafn lóðarinnar verði Gróustaðir. 
Númer uppdráttar er HVH0201 í verki nr. 190102, dags. 
17. maí 2019. Lögbýlisréttur og hlunnindi tilheyra áfram 
Hofi, landnr. 144676. 

i. Erindið er samþykk með fyrirvara um samþykki 
aðliggjandi landa. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

2. Aðalskipulag Skagafjarðar - Kynning vegna endurskoðunar á 
aðalskipulagi. 

a. Erindi frá Sveitarfélaginu Skagafjörður,kynning skv. 2. 
mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2012 vegna 
endurskoðunar á aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar og hefur verið lögð fram til tillaga sem gerir 
ráð fyrir að tímabilskipulags sé 2020-2035. Óskað er eftir 
umsögn vegna vinnslutillögunar. Meðfylgjandi er 
uppdráttur, vinnuslutillaga og umhverfisskýrsla. 

i. Nefndin gerir ekki athugasemdir við tillöguna 
eins og hún liggur fyrir. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

3. Blöndulína 3 - Beiðni um umsögn. 
a. Erindi frá Skipulagsstonfun, óskað er eftir umsögn um 

meðfylgjandi tillögu að matsáætlun vegna Blöndulínu 3 
skv 2. mgr. 8. gr. laga nr. 106/2000 og 17. gr reglugerðar 
nr. 660/2015 um mat á umhverfisárhrifum. 

i. Nefndin gerir ekki athugasemdir við tillöguna. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
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4. Reykir, Rarik 2 - Umsókn um byggingarleyfi. 
a. Umsókn frá Rarik um byggingarleyfi á borholuhúsi á 

Reykjum, Rarik 2 landnr. L221443. Um er að ræða rif á 
núverandi borholuhúsi byggt árið 1979 og reisa nýtt 
forsteypt einingahús á sama fótspori og núverandi 
borholuhús. Um er að ræða dæluhús yfir borholur 21 sem 
tilheyra hitaveitu Blönduós/Skagaströnd. Sökklar, 
botnplata, veggir og þakplata er úr járnbentum 
forsteyptum einingum. Dælurými byggingar er úr 
óeinangruðum einingum en rafgeymarými einangruðum 
samlokueiningum (75 mm einangrun). Frágangur á þaki 
er með tvöföldum ásoðnum asfaltpappa. Þakplata yfir 
rafgeymarými er einangruð með 100 mm XPS einangrun. 
Botnplata undir rafgeymarými er einangruð með 75 mm 
EPS einangrun. Meðfylgjandi er uppdráttur og 
skráningartafla. 

i. Byggingaáformin eru samþykkt með fyrirvara 
með samþykki nágranna. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

5. Mosfell - umsókn um stofnun lóðar. 
a. Umsókn frá Gísla Hólm Geirssyni um stofnun lóðar úr 

landi Mosfells, landnr. 145311 ásamt afstöðuuppdrætti 
gerðum af Önnu Margréti Jónsdóttur dags. 24.08.2020. 
Lóðin er afmörkuð með hnitpunktum og mun flatarmál 
hennar vera 5020 fm2 og er óskað að lóðin fái nafnið 
Kjarr. Lóðinni fylgja jafnframt umferðarréttindi frá 
Auðkúluvegi niður að lóðinni vestanverðri. 
Lögbýlisréttur og hlunnindi tilheyra áfram Mosfelli 
landnr. 145311. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
6. Gedduhöfði -Umsókn um stofnun lóðar. 

a. Umsókn frá Sjálfseignarstofnun Grímstungu- og 
Haukagilsheiða um stofnun lóðar úr landi 
Grímstunguheiðar, lnr. 144671 skv. meðfylgjandi 
hnitsettum afstöðuuppdrætti, gerðum hjá Ráðbarði sf. 
verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni, 
byggingatæknifræðingi. Lóðin er ætluð fyrir þjónustuhús, 
svefnskála og hesthús. Númer uppdráttar er GG001 í 
verki nr. 200504, dags. 18. ágúst 2020. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
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7. Bólstaðarhlíð 2 - Umsókn um tilkynnta framkvæmd. 
a. Umsókn frá Kolbeini Erlendssyni Bólstaðarhlíð 2 landnr. 

145346 um tilkynnta framkvæmd. Byggingu 40 m2 
smáhýsis í landi Bólstaðarhlíðar 2. Meðfylgjandi eru 
teikningar gerðar af BK hönnun dags. 08.06.2020. 

i. Erindið var afgreitt á milli funda og var það 
samþykkt. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

8. Forsæludalur - Sameining lóða og húss. 
a. Erindi frá Einari Árna Sigurðssyni og Þóru Margréti 

Lúthersdóttur um að sameina Forsæludal lóð landnr. 
178063 inn í jörðina Forsæludalur landnr. 144660. Húsið 
(Höfðaver) sem stendur á lóðinni sé á sama tíma 
sameinað inn í fasteignina F2135638 sem standa á 
jörðinni Forsæludalur. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
9. Kringla - Umsókn um niðurrif og niðurfelling úr fasteignaskrá. 

a. Erindi frá Ólafi Baldri Reynissyni Kringlu er varðar 
niðurrif á fjárhúsi byggt 1940 matshluti 040101 og hlöðu 
byggð 1973 matshluti 070101 og jafnframt óskað að 
fasteignirnar séu felldar úr fasteignaskrá. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
10. Öldumóðuskáli - Umsókn um stofnun lóðar. 

a. Umsókn frá Sjálfseignarstofnun Grímstungu- og 
Haukagilsheiða um stofnun lóðar úr landi 
Grímstunguheiðar, lnr. 144671 skv. meðfylgjandi 
hnitsettum afstöðuuppdrætti, gerðum hjá Ráðbarði sf. 
verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni, 
byggingatæknifræðingi. Lóðin er undir og umhverfis 
aðstöðu fyrir gangnamenn svefnskála og 
hesthús.Landnúmerið 227435 hefur verið stofnað fyrir 
lóðina. Númer uppdráttar er HS002 í verki nr. 180302, 
dags. 22. ágúst 2018. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
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11. Álkuskáli - Umsókn um stofnun lóðar. 

a. Umsókn frá Sjálfseignarstofnun Grímstungu- og 
Haukagilsheiða um stofnun lóðar úr landi 
Haukagilsheiðar/Lambat, lnr. 216121 skv. meðfylgjandi 
hnitsettum afstöðuuppdrætti, gerðum hjá Ráðbarði sf. 
verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni, 
byggingatæknifræðingi. Lóðin er undir og umhverfis 
aðstöðu fyrir gangnamenn svefnskála og 
hesthús.Landnúmerið 227433 hefur verið stofnað fyrir 
lóðina. Númer uppdráttar er HS001 í verki nr. 180302, 
dags. 22. ágúst 2018. 

i. Erindið er samþykkt. Umrædd lóð er innan 
þjóðlendu og er skipulagsfulltrúa falið að ganga 
frá málinu við Forsætisráðuneytið. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

12. Hesthús milli Friðmundarvatna - Umsókn um stofnun lóðar. 
a. Umsókn frá Sjálfseignarstofnun Auðkúluheiðar um 

stofnun lóðar úr landi Auðkúluheiðar, lnr. 144332 skv. 
meðfylgjandi hnitsettum afstöðuuppdrætti, gerðum hjá 
Ráðbarði sf. verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni, 
byggingatæknifræðingi. Lóðin er undir og umhverfis 
aðstöðu fyrir gangnamenn og hesthús. Landnúmerið 
227453 hefur verið stofnað fyrir lóðina. Númer 
uppdráttar er HS005 í verki nr. 180302, dags. 13. 
september 2018. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. Jón 
Gíslason, tók ekki þátt í afgreiðslu 
málsins. 

13. Hesthús við Kúlukvísl - Umsókn um stofnun lóðar. 
a. Umsókn frá Sjálfseignarstofnun Auðkúluhiðar um 

stofnun lóðar úr landi Auðkúluheiðar, lnr. 144332 skv. 
meðfylgjandi hnitsettum afstöðuuppdrætti, gerðum hjá 
Ráðbarði sf. verkfræðistofu af Bjarna Þór Einarssyni, 
byggingatæknifræðingi. Lóðin er undir og umhverfis 
aðstöðu fyrir gangnamenn og hesthús. Landnúmerið 
227452 hefur verið stofnað fyrir lóðina. Númer 
uppdráttar er HS007 í verki nr. 180302, dags. 
13.september 2018. 

i. Erindið er samþykkt. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. Jón 
Gíslason, tók ekki þátt í afgreiðslu 
málsins. 
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14. Finnstunga - Umsókn um byggingarleyfi. 
a. Umsókn frá Guðmundi Rúnari Halldórssyni um 

byggingarleyfi á lanbúnaðarbyggingu/fjárhús/hlöðu sem 
staðsett er við eldri fjárhús að Finnstungu. Um er að ræða 
bogaskemmu á steinsteyptum undirstöðum og með 
malargólfi. Brúttóflatarmál er 244fm. Byggingin er 
staðsett 13m sunnan við eldri fjárhús. Meðfylgjandi er 
uppdráttur og skráningartafla gerð hjá Verkfræðistofunni 
Möndul af Sveinbirni Jónssyni, dags. 28.08.2020. 

i. Nefndin samþykkir byggingaráformin. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
b. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 23. ágúst 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
c. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 20. ágúst 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
d. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 30. ágúst 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
e. Stjórn Upprekstrarfélags Eyvindarstaðarheiðar, frá 12. júní 2020, ásamt 

ársriekningi 2019. 
i. Lagt fram til kynningar. 

f. Stjórn Upprekstrarfélags Eyvindarstaðarheiðar, frá 24. júli 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

g. 58. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. 
september 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
h. Fjallskilastjórn Bólstaðarhlíðarhrepps, frá 13. september 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
i. 42. Fundur stjórnar orkusveitarfélaga, frá 4. september 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
j. Ársfundir Textílmiðstöðvar Íslands, Þekkingarseturs á Blönduósi og 

Textíllistarmiðstöðvar, frá 21. ágúst 20202, ásamt fylgiskjölum. 
i. Lagt fram til kynningar. 

 
4. Málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra: 

a. Úttekt á málefnum fatlaðs fólks er varðar rekstur o.fl. hjá sveitarfélögum á 
Norðurlandi vestra. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu. 
 

5. Önnur mál: 
a. Oddviti lagði til að auglýst yrði eftir aðilum til að taka rjúpnaveiði á leigu, á 

jörðinni Þverárdal, veiðitímabilið 2020. 
i. Tillagan samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

 
 
 
 
 
 



Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 231. fundur 

 
 

Fleira ekki gert,  
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 14:42  
 
 
___________________     _____________________ 
Jón Gíslason        Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
____________________     ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir     Jón Árni Magnússon  
 
 
______________________     _____________________ 
Kristín Rós Sigurðardóttir     Einar Kristján Jónsson 
 
 


