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Þriðjudaginn 19. janúar 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 

fundar á Húnavöllum. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði 

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

samkvæmt undirskriftum. 

 

Dagskrá: 
 

1. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 

Yngvi Þór Loftsson, Haukur Suska Garðarson og Pétur Jónsson mæta til fundar. 

 

2. Breytingar á samþykktum Húnavatnshrepps.   

(Samþykktirnar eru á heimasíðu sveitarfélagsins) 

 

3. Fundargerðir: 

 a)  Aðalfundar Hveravallafélagsins dags. 16. nóvember 2009. 

 b)  Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún. dags. 4. des. 2009. 

 c)  Stjórnar SSNV, dags. 8. desember 2009. 

 

4.  Bréf. 

 a)  Frá stjórn Brunavarna A-Hún. dags. 8. janúar 2010 

  b)  Frá Ámundakinn ehf. dags. í desember 2009 

  c)  Frá Vegagerðinni dags. 27. nóvember 2009. 

  d)  Frá Jafnréttisstofu dags. 2. desember 2009. 

  e)  Frá Samb. ísl. sveitarfélaga dags. 30 nóvember 2009. 

f)   Frá Veraldarvinum dags. 22. nóvember 2009. 

g)  Frá  SART dags. 18. nóvember 2009. 

h)  Frá Náttúrustofu Vesturlands dags. 10. desember 2009. 

i)   Frá UMFÍ dags. 10. nóvember 2009. 

j)   Frá Sóknarnefnd Svínavatnssóknar dags. 13. janúar 2009. 

k)  Frá Öldumóðuhópnum dags. 12. janúar 2010 

  

5.   Önnur mál. 

 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00  

 

1. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 

Til fundar mættu Yngvi Þór Loftsson og  Óskar Örn Gunnarsson frá Landmótun og 

Haukur Suska Garðarson og Pétur Jónsson, sem unnið hafa við kortlagningu reiðleiða 

í Austur-Hún.  Á skipulagsuppdrætti aðalskipulags verða aðeins sýndar helstu 

reiðleiðir.  Haukur og Pétur munu í samráði við skipulagsráðgjafa setja inn þær leiðir 

sem sýndar verða á skipulagsuppdrætti.  Sá möguleiki var ræddur að birta einnig 

þemakort með skipulaginu þar sem sýndar eru reiðleiðir í Húnavatnsheppi. Haukur og 

Pétur yfirgáfu fundinn. 

Til fundar mættu fulltrúar Vegagerðarinnar, Auðunn Hálfdánarson og Gunnar H. 

Jóhannesson. Þeir kynntu tillögu Vegagerðarinnar að nýjum stofnvegi, Húnavallaleið, 

milli Brekkukots í Húnavatnshreppi og Skriðulands í Blönduósbæ.  Lengd vegar er 

alls 17 km, þar af eru 15 km í Húnavatnshreppi.  Með þessari tillögu mun leiðin milli 

Akureyrar og Reykjavíkur styttast um 14 km.  Miklar umræður urðu um tillöguna.  

Einnig var kynnt tillaga um þverun Vatnsdals við Undirfellsrétt.  

Yngvi, Óskar, Auðunn og Gunnar yfirgáfu fundinn. 
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2. Breytingar á samþykktum Húnavatnshrepps.   

Umræða var um breytingar á 1. gr. um fjölda hreppsnefndarmanna, 7. gr. um fundi 

hreppsnefndar og 44. gr. um nefndarskipan. 

Samþykkt var að oddviti og sveitarstjóri vinni að breytingum á samþykktunum í 

samræmi við umræður á fundinum og leggi fyrir næsta fund hreppsnefndar. 

 

3. Fundargerðir: 

 a)  Aðalfundar Hveravallafélagsins dags. 16. nóvember 2009. 

Lögð fram til kynnignar. 

 

 b)  Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún. dags. 4. des. 2009. 

Lögð fram til kynningar. 

 

 c)  Stjórnar SSNV, dags. 8. desember 2009. 

Lögð fram til kynningar. 

 

4.  Bréf. 

 a)  Frá stjórn Brunavarna A-Hún. dags. 8. janúar 2010 

Efni:  Ráðning slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra Brunavarna A-Hún. 

Til kynningar. 

 

  b)  Frá Ámundakinn ehf. dags. í desember 2009 
Efni:  Varðar samruna Húnakaupa hf og Ámundakinnar ehf og sölu á hluta af eign 

Ámundakinnar ehf í Stíganda ehf. 

Til kynningar. 

 

  c)  Frá Vegagerðinni dags. 27. nóvember 2009. 

Efni:  Brú við  Barkarstaði í Svartárdal. 

Til kynningar. 

 

  d)  Frá Jafnréttisstofu dags. 2. desember 2009. 

Efni:  Beiðni um afhendingu jafnréttisáætlunar, ásamt framkvæmdaáætlun. 

Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

 

  e)  Frá Samb. ísl. sveitarfélaga dags. 30 nóvember 2009. 

Efni:  Tilfærsla á þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. 

Erindinu var vísað til félagsmálanefndar. 

 

f)   Frá Veraldarvinum dags. 22. nóvember 2009. 

Efni:  Ósk um samstarf á árinu. 

Erindinu var vísað til menningarnefndar. 

 

g)  Frá  SART dags. 18. nóvember 2009. 

Efni:  Rafmagnsöryggi / þjónusta rafverktaka. 

Til kynningar. 

 

h)  Frá Náttúrustofu Vesturlands dags. 10. desember 2009. 

Efni:  Umhverfisvottun Íslands. 

Til kynningar. 
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i)   Frá UMFÍ dags. 10. nóvember 2009. 

Efni:  Tillögur frá 46. sambandsþingi UMFÍ, sem haldið var í Reykjanesbæ 10.-11. 

október 2009. 

Til kynningar. 

 

j)   Frá Sóknarnefnd Svínavatnssóknar dags. 13. janúar 2009. 

Efni:  Styrkbeiðni vegna framkvæmda við gamla kirkjugarðinn á Svínavatni. 

Afgreiðslu málsins er frestað. 

 

k) Frá Öldumóðuhópnum dags. 12. janúar 2010. 

Efni:  Öldumóðuskáli, umsjón, umhirða eða fóstur. 

Sveitarstjóra falið að ræða við bréfritara um efni bréfsins. 

 

  

5.       Önnur mál. 

Eitt erindi var bókað í trúnaðarmálabók. 

 

Eftirfarandi ályktanir voru samþykktar samhljóða: 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps leggst alfarið gegn hugmyndum ríkisstjórnarinnar um 

sameiningu landbúnaðar- sjávarútvegs- og iðnaðarráðuneytis í eitt 

atvinnumálaráðuneyti.  Á þessum viðsjárverðu tímum eru styrk og sjálfstæð ráðuneyti 

atvinnuveganna lífsnauðsynleg.  Það er jafnframt forsenda fyrir betri og skilvirkari 

vinnubrögðum valdhafa til handa undirstöðuatvinnuvegunum og til eflingar efnahag 

þjóðarinnar. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir þungum áhyggjum sínum vegna mikils 

niðurskurðar á fjárveitingum til Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi.  Þessi 

niðurskurður hefur leitt til fjöldauppsagna starfsfólks, sem hlýtur að veikja faglegt 

starf verulega, auk þess er algjörlega óviðunandi að enginn fastráðinn læknir sé 

starfandi við stofnunina. Hreppsnefnd Húnavatnshrepps óskar eftir að nú þegar boði 

Heilbrigðisráðuneytið til fundar með fulltrúum HSB og sveitarstjórna í A-Hún um 

stöðu Heilbrigðisstofnunarinnar. 

 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 17.10 

 

 

__________________________           ________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 

 

 

__________________________           _________________________ 

Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 

 

_________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Birgitta Halldórsdóttir 

 

 

__________________________           __________________________ 

 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P. Jensen 


