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Miðvikudaginn 31. október 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar 

á Húnavöllum kl. 13.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

Jens P Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 

undirskriftum. 

 

Dagskrá: 
 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

2. Fundargerðir: 

a) Hússtjórnar Húnavers, dags. 25. apríl 2012. 

b) Hússtjórnar Húnavers, dags. 20. júlí 2012. 

c) Auka-hluthafafundar Hveravallafélagsins ehf, dags. 11. okt. 2012. 

d) Stjórnar Byggðasamlags um tónlistarskóla A-Hún, dags. 18. okt. 2012. 

e) Stjórnar Brunavarna A-Hún, dags. 25. sept. 2012. 

f) Aðalfundar Brunavarna A-Hún, dags 25. okt. 2012. 

g) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 10. okt. 2012. 

h) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál í A-Hún, dags. 3. okt. 2012. 

i) Þjónustuhóps um málefni fatlaðra á starssvæði SSNV, dags. 5. okt. 2012. 

 

3. Bréf: 

a) Frá Valdemar Ásgeirssyni, dags. 10.09.2012 (frestað á síðasta fundi) 

b) Frá Línudans ehf, dags. 09.10.2012. 

c) Frá SÁÁ, dags. 04.10.2012. 

d) Frá USAH, dags. 04.10.2012. 

e) Frá Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 02.10.2012. 

f) Frá Landssambandi hestamannafélaga, dags. 03.10.2012. 

 

4. Útsvarsprósenta 2013. 

 

5. Fjárhagsáætlun 2013, fyrri umræða. 

 

6. Önnur mál. 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00  

 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Oddviti og sveitarstjóri áttu fund með fjárlaganefnd Alþingis 10. okt. sl. og ræddu ýmis málefni 

sveitarfélagsins.  Fulltrúar Húnavatnshrepps sátu SSNV þing sem haldið var á Skagaströnd 12. og 13. 

október s.l.  24. október var kynningarfundur á Blönduósi um landsskipulagsstefnu.   

Skipulagsstofnun í samvinnu við SSNV stóðu fyrir fundinum.  Landsskipulagsstefna er nú í 

athugasemdar ferli, skila þarf inn athugasemdum eigi síðar en 20 nóv. 2012.  Tillagan er aðgengileg á 

landsskipulag.is. 

 

Lagt fram erindi frá ábúendum á Reykjum, dags. 25. okt. 2012,  þar sem óskað er eftir fundi við 

fulltrúa hreppsnefndar um mál er varða forkaupsréttartilboð.   

Samþykkt var að Þóra Sverrisdóttir, Magnús Sigurðsson  og sveitarstjóri fundi með ábúendum sem 

fyrst.  A-listi hafnaði því að skipa fulltrúa á fundinn. 

 

2. Fundargerðir: 

a) Hússtjórnar Húnavers, dags. 25. apríl 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Hússtjórnar Húnavers, dags. 20. júlí 2012. 

Lögð fram til kynningar. 
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c) Auka-hluthafafundar Hveravallafélagsins ehf, dags. 11. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Stjórnar Byggðasamlags um tónlistarskóla A-Hún, dags. 18. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar.  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps gerir ekki athugasemd við fjárhagsáætlun 

Byggðasamlagsins vegna ársins 2013. 

 

e) Stjórnar Brunavarna A-Hún, dags. 25. sept. 2012. 

Lögð fram til kynningar, ásamt samningi við Eldstoðir um eldvarnareftirlit á starfssvæði BAH. 

 

f) Aðalfundar Brunavarna A-Hún, dags 25. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar.  Hreppsnefnd Húnavatanshrepps gerir ekki athugasemd við fjárhagsáætlun 

BAH vegna ársins 2013. 

 

g) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 10. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

h) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál í A-Hún, dags. 3. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

i) Þjónustuhóps um málefni fatlaðra á starfssvæði SSNV, dags. 5. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

3. Bréf: 

a) Frá Valdemar Ásgeirssyni, dags. 10.09.2012 (frestað á síðasta fundi) 

Efni:  Óskað er eftir umsögn hreppsnefndar Húnavatnshrepps vegna fyrirhugaðra kaupa ábúenda á 

ríkisjörðinni Auðkúlu.  Frestað frá síðasta fundi hreppsnefndar. 

Umsögn hreppsnefndar verður send ábúendum og Fjármála- og efnahagsráðuneyti. Samþykkt með 

þrem atkvæðum (ÞS,IS,JS). Aðrir sátu hjá. 

 

b) Frá Línudans ehf, dags. 09.10.2012. 

Efni:  Raforkuflutningskerfi – Þróun og uppbygging. 

Lagt fram til kynningar. 

 

c) Frá SÁÁ, dags. 04.10.2012. 

Efni:  Óskað er eftir stuðningi sveitarstjórna við átakið, Betra líf – mannúð og réttlæti.  Átakið fellst í 

því að leitað er eftir stuðningi þjóðarinnar við að 10 prósent af áfengisgjaldinu, sem ríkið innheimtir, 

verði varið til að veita þolendum áfengis- og vímuefnavandans þá félagslegu þjónustu og úrræði sem 

eru á skyldum sveitarfélaganna, sem mörg hver eru of fámenn og févana til að veita. 

Samþykkt var að óska eftir undirskriftarlistum þeim sem fjallað er um í erindinu. 

 

d) Frá USAH, dags. 04.10.2012. 

Efni:  Óskað er eftir styrk frá Húnavatnshreppi að upphæð 350 þúsund kr. fyrir árið 2013. 

Samþykkt var að vísa erindinu til fjárhagsáætlunar 2013. 

 

 

e) Frá Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 02.10.2012. 

Efni:  Óskað er eftir 300 þúsund kr. starfsstyrk vegna starfsársins 2012-2013. 

Samþykk var að vísa erindinu til fjárhagsáætlunar 2013. 
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f) Frá Landssambandi hestamannafélaga, dags. 03.10.2012. 

Efni:  Landssamband hestamannafélaga hefur unnið að skráningu reiðleiða á öllu landinu frá árinu 

2007.  Reiðleiðir eru settar inn í kortasjá sem er öllum opin og aðgengileg á netinu.  Óskað er eftir 

fjárstuðningi sveitarfélagsins til þessa verkefnis og er farið fram á 100 þúsund kr. á ári á næstu fjórum 

árum. 

Samþykkt var að vísa erindinu til fjárhagsáætlunar 2013. 

 

4. Útsvarsprósenta 2013. 

Oddviti lagði fram tillögu um að útsvarshlutfall fyrir árið 2013 verði 14,48%, sem er óbreytt frá fyrra 

ári.  Tillgan var samþykkt samhljóða. 

 

5. Fjárhagsáætlun 2013, fyrri umræða. 

Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun, farið var yfir rekstur málaflokka, eignasjóðs og  b-hluta fyrirtækja.  

Í forsendum fjárhagsáætlunar er gert ráð fyrir 4,5% hækkun rekstrarliða frá fyrra ári. 

 

Samþykkt var að námsstyrkir vegna framhaldsskólanema verði óbreyttir frá fyrra ári vegna vorannar 

2013.  Komi til þess að stofnað verði til dreifnáms á haustönn er gert ráð fyrir að námsstyrkir á 

haustönn fari til greiðslu kostnaðar við dreifnámið. 

 

Samþykkt var að launakjör hreppsnefndar, annarra nefnda, fjallskilastjóra og oddvita verði óbreytt 

frá fyrra ári. 

 

 

Eftirfarandi erindum um styrkbeiðnir var vísað til fjárhagsáætlunar 2013: 

Frá Þingeyrarklausturskirkju, samþykktur styrkur 100 þús. kr. 

Frá Skógræktarfélagi A-Hún, samþykktur styrkur 50 þús. kr. 

Frá Landssambandi hestamannafélaga, samþykktur styrkur 25 þús. kr. 

Frá USAH, samþykktur styrkur 300 þús. kr. 

Frá Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, samþykktur styrkur 150 þús. kr. 

 

Eftirfarandi gjaldskrá fyrir sorpgjald (sorphirðu- og sorpeyðingargjald) var samþykkt. 
 

GJALDSKRÁ 

fyrir sorphirðu- og sorpeyðingargjöld í Húnavatnshreppi. 

 

1. gr. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps er heimilt að leggja á árlegt sorpgjald (sorphirðu- og 

sorpeyðingargjald) sem innheimt skal með fasteignagjöldum. 

Sorphirða fer fram samkvæmt dagatali sorphirðu ár hvert.  Árið 2013 er gert ráð fyrir 19 

sorphirðudögum.  Einnig er móttaka sorps á gámasvæðum. 

 

2. gr. 

Gjaldið er sem hér greinir:  

íbúðir, lögbýli, íbúðarhús. (660 ltr. kör)  kr.   46.500 

 

Hver aukalosun frá  

íbúðum, lögbýlum og íbúðarhúsum     kr.     2.500 

 

Sumarhús:      kr.     8.700   

Notendur þeirra geta losað sig við sorp 

á gámasvæðum sveitarfélagsins. 
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Sorpgjald fyrirtækja: 

Fyrirtæki, stofnanir og aðrir lögaðilar greiða sorphirðugjald samkvæmt áætlun um kostnað við 

sorphirðu frá þeim. 

Sorphirðugjald:  

Flokkur 1.     kr.         50.000    

Flokkur 2.      kr.       139.000 

Flokkur 3.     kr.       165.000 

Flokkur 4.     kr.       270.000 

Flokkur 5.     kr.       505.000 

 

 

Hreppsnefnd raðar fyrirtækjum í flokka eftir eðli og umfangi þeirra.  

 

3.gr. 

Að lokinni álagningu skv. 2. gr. hafa greiðendur 30 daga frest til að gera athugasemdir við 

gjaldtöku  Húnavatnshrepps.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og vel rökstuddar.  Hreppsnefnd 

er heimilt að breyta gjaldtöku með tilliti til réttmætis framsettra athugasemda. 

4.gr. 

Gjaldskrá þessi er samþykkt af hreppsnefnd Húnavatnshrepps 31. október 2012, að fenginni 

umsögn heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. Gjaldskráin  er sett með heimild í 7. gr. 

samþykktar nr. 56/2008 um sorphirðu í Húnavatnshreppi.  og skv. ákvæði 25. gr. laga um 

hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum.  Jafnframt fellur úr gildi eldri 

gjaldskrá nr. 1310/2012.  Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu. 

 

 

Eftirfarandi gjaldskrá fyrir hreinsun og losun rotþróa var samþykkt: 

 

GJALDSKRÁ 

fyrir hreinsun og losun rotþróa í Húnavatnshreppi. 

1. gr. 

Fyrir hreinsun og losun rotþróa í Húnavatnshreppi skal húseigandi greiða árlegt gjald, 

rotþróargjald, skv. gjaldskrá þessari, sbr. 5. gr. samþykktar um hreinsun, losun og frágang rotþróa 

í Húnavatnshreppi . 

2. gr. 

Gjald fyrir hreinsun rotþróa fyrir árið 2013 skal vera eftirfarandi: 

Rotþró 0-2000 lítra   kr.  13.200.- pr. þró 

Rotþró 2001-4000 lítra  kr.  14.900.- pr. þró 

Rotþró 4001-6000 lítra  kr.  18.200.- pr. þró 

Rotþró 6001 lítra og stærri  kr.    3.600.- pr/m3 

 

Gjald miðast við að barkalengd hreinsibíls sé minni en 50 metrar 

Fyrir barkalengd umfram 50 metra skal eigandi greiða aukalega kr. 5.500.- á hverja losun. 

Ofangreind gjöld miðast við byggingarvísitölu, sem var 114,9 stig í nóvember 2012 og skal 

uppfæra þau einu sinni á ári eftir byggingarvísitölu í janúar hvert ár, í fyrsta sinn í janúar 2014. 

3. gr. 

Seyra er losuð á þriggja ára fresti.  Fyrir aukalosun skal innheimta gjald þó aldrei hærra en nemur 

kostnaði við losun og förgun. 

4. gr. 

Gjalddagi og innheimta rotþróargjalds skv. 2. gr. fer fram með sama hætti og á sama tíma og 

álagning fasteignaskatts.  Gjöld skv. gjaldskrá þessari er heimilt að innheimta með lögtaki og má 

gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta.  Njóta gjöldin lögveðréttar í lóð og 

mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgagngsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 

aðfararveði. 
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5. gr. 

Gjaldskrá þessi er byggð á samþykkt um hreinsun, losun og frágang rotþróa í Húnavatnshreppi, 

sbr. 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum og var 

samþykkt í hreppsnefnd Húnavanshrepps 31. október 2012, til að taka gildi við birtingu.  

Jafnframt fellur brott gjaldskrá sama efnis nr. 1309/2012 

 

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu um álagningaprósentur fasteignaskatts árið 2013: 

Fasteignaskattur  A  0,50% 

Fasteignaskattur  B  1,32% 

Fasteignaskattur  C  1,65% 

Ofangreindar % eru óbreyttar frá fyrra ári.   

Tillagan var samþykkt samhljóða. 
 

 

Gerð var tillaga að eftirfarandi breytingum á reglum um afslátt af fasteignaskatti í Húnavatnshreppi frá 

20. janúar 2009. 

 

Í 4.gr. kemur fram að afsláttur af fasteignaskatti sé tekjutengdur og geti numið allt að 65 þúsund kr.   

Gerð er tillaga um að  þessi afsláttur geti numið allt að 48 þúsund kr. 

 

 Í 5.gr. er gerð tillaga um að fella út eftirfarandi texta varðandi afslátt og tekjutengingar: 
Fullur afsláttur kr. 65.000,- 

 

Einstaklingar með tekjur allt að kr. 2.203.929,- 

Hjón/sambýlisfólk með tekjur allt að kr. 3.081.092,- 

 

80% af fullum afslætti kr. 52.000,- 

 

Einstaklingar með tekjur á bilinu kr.  2.203.929,-  til kr.  2.530.110,- 

Hjón/sambýlisfólk með tekjur á bilinu kr. 3.081.092,- til kr. 3.537.095,- 

 

50% af fullum afslætti kr. 32.500,- 

 

Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 2.530.110,- til kr. 3.058.902,- 

Hjón/sambýlisfólk með tekjur á bilinu kr. 3.537.095,- til kr. 4.219.755,- 

 

Gerð er tillaga um að 5. gr verði svohljóðandi: 

Fullur afsláttur er kr. 48.000.- 

 

Einstaklingar með skattskyldar tekjur allt að kr. 2.050.000.- fá 100% afslátt. 

Einstaklingar með skattskyldar tekjur allt að kr. 2.635.000.- fá 0% afslátt. 

 

Hjón með skattskyldar tekjur allt að kr. 3.150.000.- fá 100% afslátt. 

Hjón meðs skattskyldar tekjur all að kr. 4.120.000.- fá 0% afslátt. 

 

Tekjur innan skilgreindra tekjumarka veita hlutfallslegan afslátt. 

 

Að öðru leiti verða reglur, frá 20. janúar 2009, um afslátt af fasteignaskatti í Húnavatnshreppi 

óbreyttar. 

 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 
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Samþykkt var að gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2013 verði eftirfarandi: 

Fasteignagjöld undir 15 þúsund kr.  Gjalddagi 1. júní. 

Fsteignagjöld að upphæð 15 þúsund kr. til 1. milljón kr. Gjalddagar 1. júní og 1. september. 

Fasteignagjöld 1. milljón og hærri.  Fjalddagar 1. apríl, 1. júní og 1. september.  

Eindagar fasteignagjalda eru 30 dögum eftir gjalddaga. 

 

Samþykkt var samhljóða að vísa fjárhagsáætlun til annarar umræðu í hreppsnefnd. 

 

6. Önnur mál. 

Umræða án bókana. 

 

 
 

Fundi slitið kl. 18.20 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Gísli Hólm Geirsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen   


