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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 253. fundur. 

 
Mánudaginn 31. janúar 2022, kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnaði og hófst klukkan 20.30 
 
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, Þóra Sverrisdóttir, Birgir Þór Haraldsson og Einar Kristján 
Jónsson. 
 

Dagskrá: 
 

1. Bréf sem borist hafa: 
a. Vigni Björnssyni, tölvupóstur, dagsettur, 14. desember 2021. 

i. Efni: Ósk um að draga út fyrir ref við Snæringsstaði, Svínadal. 
b. Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra, dagsett, 20. janúar 2022. 

i. Efni: Umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis fyrir Húsherja ehf. kt. 
411199-2319 til að reka gististað í flokki lll-B að Svínavatni. 

c. Fiskistofu, dagsett, 10. janúar 2022. 
i. Efni: Framkvæmdir í veiðivatni – Garður við Hnausastreng í Vatnsdalsá. 

d. Fiskistofu, dagsett, 21. janúar 2022. 
i. Efni: Garður við Hnausastreng í Vatnsdalsá - framlengdur frestur. 

 
2. Fundargerðir: 

a. Hússtjórn Húnavers, frá 16. desember 2021. 
b. Hússtjórn Húnavers, frá 12. janúar 2022. 
c. 6. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 20. 

desember 2021. 
d. 7. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 10. janúar 

2022. 
e. 8. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 20. janúar 

2022. 
f. Stjórn Samtaka orkusveitarfélaga, frá 14. janúar 2022. 
g. 72. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 11. janúar 

2022. 
h. Hússtjórn Húnavers, frá 30. janúar 2022. 

 
3. Heimsmarkmiðin: 

 
4. Húsnæðsisáætlun Húnavatnshrepps: 
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5. Lántaka: 
 

6. Kjörskrárstofn vegna kosninga um sameiningu Húnavatnshrepps og 
Blönduósbæjar laugardaginn 19. febrúar 2022: 
 

7. Önnur mál: 
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Oddviti setti fundinn klukkan 20:30. 
 
Oddviti lagði fram eina breytingu á dagskrá fundarins.  
Lagt er til að bréf,dagsett, 31. janúar 2022 frá Sveitarfélaginu Skagafirði, verði e liður undir 1 
dagskrárlið, bréf sem borist hafa. Breyting á dagskrá var samþykkt samhljóða. 
 

1. Bréf sem borist hafa: 
a. Vigni Björnssyni, tölvupóstur, dagsettur, 14. desember 2021. 

i. Efni: Ósk um að draga út fyrir ref við Snæringsstaði, Svínadal. 
1. Lagt fram til kynningar. Fyrirliggur leyfi landeiganda 

Snæringsstaða og leyfi Matvælastofnunar á útburði. 
a. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að semja við Vigni 

Björnsson til tveggja ára. 
b. Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra, dagsett, 20. janúar 2022. 

i. Efni: Umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis fyrir Húsherja ehf. kt. 
411199-2319 til að reka gististað í flokki lll-B að Svínavatni. 

1. Lagt fram til kynningar, sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 
erindið. 

c. Fiskistofu, dagsett, 10. janúar 2022. 
i. Efni: Framkvæmdir í veiðivatni – Garður við Hnausastreng í Vatnsdalsá. 

1. Lagt fram til kynningar. 
d. Fiskistofu, dagsett, 21. janúar 2022. 

i. Efni: Garður við Hnausastreng í Vatnsdalsá - framlengdur frestur. 
1. Lagt fram til kynningar. 

e. Sveitarfélaginu Skagafirði, dagsett, 31. janúar 2022. 
i. Efni: Áframhaldandi samstarf um málefni fatlaðs fólk á Norðurlandi 

vestra. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

taka þátt í áframhaldandi samstarfi sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra um málefni fatlaðs fólks. 

 
2. Fundargerðir: 

a. Hússtjórn Húnavers, frá 16. desember 2021. 
i. Lagt fram til kynningar. 

b. Hússtjórn Húnavers, frá 12. janúar 2022. 
i. Lagt fram til kynningar. 

c. 6. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 20. 
desember 2021. 

i. Lagt fram til kynningar. 
d. 7. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 10. janúar 

2022. 
i. Lagt fram til kynningar. 

e. 8. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 20. janúar 
2022. 

i. Lagt fram til kynningar. 
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f. Stjórn Samtaka orkusveitarfélaga, frá 14. janúar 2022. 

i. Lagt fram til kynningar. 
g. 72. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 11. janúar 

2022. 
i. Lagt fram til kynningar. 

h. Hússtjórn Húnavers, frá 30. janúar 2022. 
i. Lagt fram til kynningar. 

 
3. Heimsmarkmiðin: 

a. Berglind Hlín Baldursdóttir, fór í gegnum vinnu sem hefur farið fram vegna 
innleiðingar heimsmarkmiða í starfsemi sveitarfélagsins. 

i. Sveitarstjórn felur Berglindi Hlín að vinna málið áfram. 
 

4. Húsnæðsisáætlun Húnavatnshrepps: 
a. Sveitarstjóri lagði fram uppfærða Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps, lýsir 

áætlunin stöðu húsnæðismála um síðustu áramót og þróun þeirra mála næstu 
10 árin. 

i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps 
fyrir árið 2022. 
 

5. Lántaka: 
a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu. 

i. Lagt er til að lán verði tekið hjá Lánasjóði sveitarfélaga, með 
verðtryggðum með föstum vöxtum, 0,95%. Sveitarstjórn 
Húnavatnshrepps, samþykkir samhljóða hér með að taka lán hjá 
Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 90.000.000 kr. til allt að 12 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 viðhaldsverkefnum á eigum sveitarfélagsins, sbr. 3. 
gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 
150/2006.  
Jafnframt er Einari 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. 
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6. Kjörskrárstofn vegna kosninga um sameiningu Húnavatnshrepps og 

Blönduósbæjar laugardaginn 19. febrúar 2022: 
a. Sveitarstjórn fór yfir kjörskrárstofn Húnavatnshrepps vegna kosninga um 

sameiningu Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar, laugardaginn 19. febrúar 
2022. 

i. Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá Þjóðskrár 29. janúar 2022. 
1. Á kjörskrá eru alls 301 einstaklingar. 

a. 171 karlar og 130 konur 
b. Sveitarstjórn samþykkir kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með 

fyrirvara um hugsanlegar breytingar. 
i. Sveitarstjóra falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá.  

1. Kjörskrá Húnavatnshrepps mun liggja frammi á skrifstofu 
sveitarfélagsins, Húnavöllum, á opnunartíma hennar, frá 3. 
febrúar 2022 til kjördags. 

 
7. Önnur mál: 

a. Ekkert var bókað undir þessum lið. 
 
 
 
 
 
 
Fundargerð upplesin og samþykkt.  
Fundargerð verður undirrituð síðar.  
Fundi slitið kl. 22:32 
 
 
___________________     ________________________  
Jón Gíslason       Sverrir Þór Sverrisson  
 
 
______________________     ________________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Ragnhildur Haraldsdóttir  
 
 
______________________    ________________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir     Þóra Sverrisdóttir 
 
 
______________________     ________________________ 
Birgir Þór Haraldsson     Einar Kristján Jónsson 


