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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 232. fundur. 
 
Miðvikudaginn 21. október 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnað 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, Birgir Þór Haraldsson og Einar Kristján Jónsson. 
 
Dagskrá: 

 
1. Sameining sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu: 

a. Lagt fram minnisblað til sveitarstjórna í Austur- Húnavatnssýslu um formlegar 
sameiningarviðræður. 
 

2. Bréf sem borist hafa: 
a. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett 15. október 2020. 

i. Efni: Frestur á framlagningu fjárhagsáætlunar 
b. Textíllistamiðstöðin, tölvupóstur, dagsettur 9.október 2020. 

i. Efni: Óskað er eftir að samningur á milli aðila verði framlengdur. 
c. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 30. september 

2020. 
i. Efni: Veittur frestur vegna þjónustusamninga við önnur sveitarfélög. 

d. Reiðveganefnd Neista, dagsett 27. september 2020 
i. Efni: Beiðni um fjárstuðning vegna reiðvega 2021. 

e. Húnaneti ehf. dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Beiðni um ábyrgð vegna lántöku. 

f. Húnaneti ehf. dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Beiðni um staðfestingu á gjaldskrá ársins 2021. 

g. Fasteignum Húnavatnshrepps ehf.. dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Beiðni um ábyrgð vegna lántöku. 

h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Boðun á XXXV. Landsþing. 

 
3. Fundargerðir: 

a. Stjórn Húnanets ehf., frá 15. október 2020 
b. Stjórn Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., frá 15. október 2020. 
c. Stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, frá 12. október 2020. 
d. 59. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 6. október 

2020. 
 

4. Ungmennaráð Húnavatnshrepps: 
 

5. Skýrsla sveitarstjóra: 
 

6. Önnur mál:  
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00 

Dagskrá: 
 

1. Sameining sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu: 
a. Lagt fram minnisblað til sveitarstjórna í Austur- Húnavatnssýslu um formlegar 

sameiningarviðræður. 
b. Oddviti lagði fram eftirfarandi: 

i. Lagt er til að sveitarstjórnir Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps, 
Skagabyggðar og Sveitarfélagsins Skagastrandar samþykki að skipa 2 
fulltrúa hvert sveitarfélag og tvo til vara í samstarfsnefnd sem kanna skal 
möguleika á sameiningu sveitarfélaganna í samræmi við 119. grein 
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í því felst að sveitarfélögin hefja 
formlegar sameiningarviðræður sem lýkur með kosningu íbúa. 
Sveitarstjórar skulu hafa seturétt með málfrelsi og tillögurétt á fundum 
samstarfsnefndar.  

ii. Markmiðið er að sameining sveitarfélaganna leiði til bættrar þjónustu, 
öflugri stjórnsýslu og skili auknum slagkrafti við að ná árangri í byggða- 
atvinnu- og samgöngumálum. Stefnt skal að því að samstarfsnefnd skili 
áliti sínu til sveitarstjórna eigi síðar en 26. mars 2021. 
Samstarfsnefndinni er falið að setja verkefninu nánari verkáætlun og 
tímaramma. 

1. Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum (BHB, BÞH, JM, JG RH og 
ÞS) gegn 1 atkvæði (SÞS). 

a. Sveitarstjórn samþykkti samhljóða að skipa Jón Gíslason, 
oddvit og Ragnhildi Haraldsdóttur í samstarfsnefndina og 
Jóhanna Magnúsdóttir og Þóra Margrét Lúthersdóttir til 
vara. 

2. Jóhanna Magnúsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun: 
a. Ég er enn þá sama sinnis hvað varðar sameiningu 

sveitarfélaganna í A-Hún. En þar sem A-listinn, lofaði því 
fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar að íbúar 
sveitarfélagsins fengju að kjósa um málið, segi ég já við 
tillögunni.  

3. E-listinn lagði fram eftirfarandi bókun: 
a. Fulltrúar E-lista óska eftir að fá áheyrnarfulltrúa í 

Samstarfsnefnd í formlegum sameiningarviðræðum 
sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu. Tilnefna fulltrúar 
E-lista Þóru Sverrisdóttur. 

i. Oddvita falið að taka málið upp við 
samstarfsnefndina á næsta fundi hennar. 
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2. Bréf sem borist hafa: 
a. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett 15. október 2020. 

i. Efni: Frestur á framlagningu fjárhagsáætlunar. 
1. Lagt fram til kynningar. 

a. Þær efnahagslegu aðstæður sem skapast hafa vegna 
Covid-19 faraldursins fela í sér miklar áskoranir við 
undirbúning og framsetningu fjárhagsáætlana 
sveitarfélaga. Þá munu ýmsar forsendur sem liggja að 
baki fjárhagsáætlana sveitarfélaga koma fram seinna en 
áður, svo sem þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Eru þannig 
veigamikil rök fyrir því að veita öllum sveitarfélögum 
frest til framlagningar og afgreiðslu fjárhagsáætlana 
2021, á grundvelli 3. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga. 

i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að sækja um 
frest til 1. desember 2020, til leggja fram tillögu 
að fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Jafnframt 
samþykkir sveitarstjórn samhljóða að sækja um 
frest til afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2021 til 31. 
desember 2020. 

b. Textíllistamiðstöðin, tölvupóstur, dagsettur 9.október 2020. 
i. Efni: Óskað er eftir að samningur á milli aðila verði framlengdur. 

1. Lagt fram til kynningar. Erindinu vísað til gerðar 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Sveitarstjóra falið að afla 
nánari upplýsingar um nýtingu á styrk. 

c. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 30. september 
2020. 

i. Efni: Veittur frestur vegna þjónustusamninga 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 næstkomandi til að 
bregðast við þeim annmörkum sem settir eru fram í bréfi 
ráðuneytisins, dagsettu 24. ágúst 2020, sem lagt var fram 
á fundi sveitarstjórnar þann 30. september 2020. 

i. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hefur 
veitt frest til 15. janúar 2021 til að bregðast við 
athugasemdum sínum. 

d. Reiðveganefnd Neista, dagsett 27. september 2020 
i. Efni: Beiðni um fjárstuðning vegna reiðvega 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. Erindinu vísað til gerðar 
fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021.  
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e. Húnaneti ehf. dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Beiðni um ábyrgð vegna lántöku. 

1. Lagt fram til kynningar. 
a. Vegna erindis sem fram kemur í bréfi Húnanets ehf., 

dagsett 16. október 2020, samþykkir sveitarstjórn 
samhljóða eftirfarandi: 

i. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps samþykkir 
samhljóða hér með að veita einfalda ábyrgð 
vegna lántöku Húnanets ehf. kt: 530516-0320 hjá 
Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 8.000.000 kr. 
til 15 ára. Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. 
mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og 
veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum 
sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 
2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til 
greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og 
verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. 
Lánið er tekið lánið tekið vegna greiðslu á 
höfuðstól lána árin 2020 og 2021 og 
viðhaldsverkefna á ljósleiðara um 
Húnavatnshrepp, sem fellur undir lánshæf 
verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers 
hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 
150/2006.  

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps skuldbindur hér 
með sveitarfélagið sem eigandi Húnanets ehf. til að 
selja ekki eignarhlut sinn í Húnaneti ehf. til 
einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma 
að lán þetta er að fullu greitt. 
Fari svo að Húnavatnshreppur selji eignarhlut í 
Húnaneti ehf. til annarra opinberra aðila, 
skuldbindur Húnavatnshreppur sig til þess að 
tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á 
láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. 
Jafnframt er Einari Kristjáni Jónssyni, kt: 150371-
5119 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að 
samþykkja f.h. Húnavatnshrepps veitingu 
ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess 
að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers 
kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast 
veitingu ábyrgðar þessarar. 

f. Húnaneti ehf. dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Beiðni um staðfestingu á gjaldskrá ársins 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. 
a. Sveitarstjórn staðfestir gjaldskrá og reglur Húnanets ehf. 

eins og fram kemur í fylgibréfi, bréfs Húnanets ehf., 
dagsett 16. október 2020. 

i. Gjaldskrá og reglur Húnanets er fylgiskjal nr. 1 
með fundargerð þessari.  
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g. Fasteignum Húnavatnshrepps ehf.. dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Beiðni um ábyrgð vegna lántöku. 

ii. Lagt fram til kynningar. 
a. Vegna erindis sem fram kemur í bréfi Fasteigna 

Húnavatnshrepps ehf., dagsett 16. október 2020, 
samþykkir sveitarstjórn samhljóða eftirfarandi: 

i. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps samþykkir 
samhljóða hér með að veita einfalda ábyrgð 
vegna lántöku Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. 
kt: 580209-1060 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að 
fjárhæð 9.580.000 kr. til 15 ára. Ábyrgð þessi er 
veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir 
sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til 
tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 
68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu 
höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og 
verðbótum auk  hvers kyns innheimtukostnaðar 
Lánið er tekið vegna greiðslu á höfuðstól lána 
árin 2020 og 2021 og viðhalds á fasteignum 
félagsins, sem fellur undir lánshæf verkefni, sbr. 
3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um 
Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.  

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps skuldbindur hér 
með sveitarfélagið sem eigandi Fasteigna 
Húnavatnshrepps ehf. til að selja ekki eignarhlut 
sinn í Fasteignum Húnavatnshrepps ehf. til 
einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma 
að lán þetta er að fullu greitt. 
Fari svo að Húnavatnshreppur selji eignarhlut í 
Fasteignum Húnavatnshrepps ehf. til annarra 
opinberra aðila, skuldbindur Húnavatnshreppur 
sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr 
eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut 
sinn í félaginu. 
Jafnframt er Einari Kristjáni Jónssyni, kt: 150371-
5119 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að 
samþykkja f.h. Húnavatnshrepps veitingu 
ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess 
að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers 
kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast 
veitingu ábyrgðar þessarar. 

h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 16. október 2020. 
i. Efni: Boðun á XXXV. Landsþing. 

1. Lagt fram til kynningar. 
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3. Fundargerðir: 
a. Stjórn Húnanets ehf., frá 15. október 2020 

i. Lagt fram til kynningar 
b. Stjórn Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., frá 15. október 2020. 

i. Lagt fram til kynningar 
c. Stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, frá 12. október 2020. 

i. Lagt fram til kynningar 
d. 59. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 6. október 

2020. 
i. Lagt fram til kynningar 

 
4. Ungmennaráð Húnavatnshrepps: 

a. Sveitarstjóri lagði fram að nýju, reglur um Ungmennaráð Húnavatnshrepps, 
sbr. lög nr. 70/2007. 

i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar reglur og felur 
sveitarstjóra að leita eftir tilnefningum í Ungmennaráð Húnavatnshrepps 
skv. 2. gr.. 

1. Reglur um Ungmennaráð Húnavatnshrepps er fylgiskjal nr. 2 
með fundargerð þessi. 

 
5. Skýrsla sveitarstjóra: 

a. Sveitarstjóri fór yfir helstu verkefni frá síðasta fundi. Skýrslan var flutt 
munnlega og til kynningar. 

 
 

6. Önnur mál: 
a. Oddviti lagði fram eftirfarandi ályktun: 

i. Húnavatnshreppur skorar á Vegagerðina að ráðast í 
undirbúningsaðgerðir til að bæta ástand Kjalvegar. Sveitarstjórn 
Húnavatnshrepps hefur miklar áhyggjur af ástandi Kjalvegar. Vegurinn 
er á stórum köflum niðurgrafinn sem gerir það að verkum að vatn rennur 
eftir veginum sem hefur haft þær afleiðingar að allt efni er farið úr 
honum. Sveitarstjórn telur að ef Kjalvegur verði byggður upp komi það 
í veg fyrir utanvegaakstur og hættu á slysum. Sveitarstjórn leggur áherslu 
á að Kjalvegur verði settur á 1. tímabil samgönguáætlunar. Sveitarstjórn 
Húnavatnshrepps, hvetur samgöngunefnd Alþingis og Vegagerðina til að 
hefja undirbúningsvinnu við endurbætur á Kjalvegi sem meðal annars. 
felst í mati á umhverfisáhrifum sbr. niðurstöðu Skipulagsstofnunar frá 
19. des. 2019. 

1. Framlögð ályktun samþykkt samhljóða. 
b. Oddviti greindi frá samskiptum sínum við Hveravallafélagið ehf. vegna 

uppgjörs skuldar frá árinu 2012 og húsaleigu vegna Áfangaskála á árinu 
2020. 

c. Sveitarstjóri lagði fram samning til kynningar á milli Húnavatnshrepps og 
Einar Kolbeinssonar, vegna rjúpnaveiði í Þverárdal. 

d. Fulltrúar E-lista óska eftir nákvæmri útlistun greiðslna úr styrkvegasjóði árin 
2018, 2019, 2020, í hvaða verkefni hefur verið greitt ásamt útskýringum á 
verkframkvæmd. 
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Fleira ekki gert,  
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 15:10 

 
 

___________________     _____________________ 
Jón Gíslason        Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
____________________     ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir     Birgir Þór Haraldsson 
 
 
______________________     _____________________ 
Þóra Sverrisdóttir      Einar Kristján Jónsson 
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Fylgiskjal nr. 1 
 

Gjaldskrá og reglur Húnanets ehf. 
 

1. gr. 
Húnanet ehf. á og rekur ljósleiðarakerfi í Húnavatnshreppi. Húnaneti ehf. er samkvæmt gjaldskrá þessari heimilt 
að selja aðgang að ljósleiðaranum. 
 

2. gr. 
Eigendur íbúðahúsnæðis í Húnavatnshreppi geta óskað eftir því að tengjast ljósleiðarakerfinu. Beiðni um slíkt skal 
berast Húnavatnshreppi á netfangið hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is.  
Eigendur sumarhúsa og lögaðilar (fyrirtæki, rekstraraðilar) í Húnavatnshreppi geta óskað eftir því að tengjast 
ljósleiðarakerfinu. Beiðni um slíkt skal berast Húnavatnshreppi á netfangið 
hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is. Tengigjald ljósleiðara er 290.000 kr. án vsk. 
Í öllum tilfellum skulu lagnir utanhúss og inn fyrir húsvegg vera í eigu Húnanets ehf., en lagnir innanhúss á ábyrgð 
húseiganda. Gert er ráð fyrir fullu samráði við landeigendur um staðsetningu lagna og hentugra lagnaleiða. Gjald 
miðast við áskrift og er innheimt mánaðarlega skv. gr.  
Gagnaveri er aðeins  veittur aðgangur að ljósleiðarakerfi að undangengnum samningum um m.a. gjaldtöku og 
þjónustu sbr. 5. gr.. 
 

3. gr. 
Einungis starfsmenn eða þjónustuaðilar á vegum Húnanets ehf. mega annast útsetningu á ljósleiðarastreng, 
lagningu tenginga eða breytinga á ljósleiðarakerfinu. Húnanet ehf. tengir viðkomandi notanda við ljósleiðarakerfið 
að hans beiðni enda hafi viðkomandi uppfyllt eða samþykkt skilyrði þess að tengjast ljósleiðaranum. Sama á við 
um samninga, aðgang og tengingar fjarskiptafélaga sem þjónusta notendur með tengingum sínum. 
 

4. gr. 
Allar skemmdir sem kunna að vera gerðar á ljósleiðaranum eða búnaði tengdum honum skulu að fullu greiddar af 
þeim sem tjóninu veldur. 
 

5. gr. 
Gjöld notenda fyrir afnot af ljósleiðara Húnanets ehf. eru sem hér segir: 

 Mánaðargjald pr. heimtaug, vegna íbúðarhús (sumarhús) kr. 2.600,  
 Mánaðargjald pr. heimtaug, vegna lítilla fyrirtækja kr. 5.200, 
 Mánaðargjald pr. heimtaug, vegna opinberra stofnana kr. 12.480, 
 Mánaðargjald pr. heimtaug, vegna fjarskiptamastra kr. 24.960, 
 Mánaðargjald vegna gagnavers kr. 148.720. 

o Við öll gjöld bætist virðisaukaskattur sem nú er 24%. 
 

6. gr. 
Gjaldskrá þessi tekur breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar Húnanets ehf og eftir staðfestingu sveitarstjórnar 
Húnavatnshrepps. 
 

7. gr. 
Húnanet ehf. hefur rétt til að loka fyrir aðgang að ljósleiðarakerfi félagsins gagnvart þeim notendum sem vanrækja 
að greiða áskriftargjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með fimm daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og 
opnun greiðir notandi. 
 

8. gr. 
Eftirlitsmanni Húnanets ehf. skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum búnaði eða kerfum sem tengd eru við 
ljósleiðara Húnanets ehf. Er húseiganda skylt að hlíta tafalaust fyrirmælum eftirlitsmanns um viðgerð á bilunum 
og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á notkun ljósleiðarans. 
 
Gjaldskrá þessi var samþykkt á fundi stjórnar Húnanets ehf. 15. október 2020 og staðfest af sveitarstjórn 
Húnavatnshrepps þann 21. október 2020 og tekur gildi 1. janúar 2021. 
 
 
__________________________________ 
Einar Kristján Jónsson,  
framkvæmdastjóri 
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Fylgiskjal nr. 2 
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