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Miðvikudaginn 15. febrúar 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar 

á Húnavöllum kl. 11.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

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

undirskriftum. 
 

 Dagskrá: 
 

1. Byggingarfulltrúi mætir til fundar. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

3. Fjárhagsáætlun 2013 til 2015, seinni umræða. 

 

4. Fundargerðir: 

a) Stjórnar atvinnu- og samgöngumálanefndar  Húnav.hr. dags. 02.febr.2012 

b) Stjórnar Brunavarna A-Hún, dags. 6. febrúar 2012. 

c) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 2. febrúar 2012. 

d) Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar, dags. 29. janúar 2012. 

e) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 27. janúar 2012. 

f) Fulltrúa frá Blönduósi og Húnavatnshreppi, dags. 25. janúar 2012. 

g) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 31. janúar 2012. 

h) Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, dags. 7. des. 2011 

i) Stjórnar Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 27. janúar 2012. 

j) Héraðsfundar sveitarstjórna í A-Hún, dags. 7. febrúar 2012. 

k) Undirbúningsnefndar um útboð á skólaakstri, dags. 31. janúar 2012. 

l) Undirbúningsnefndar um útboð á skólaakstri, dags. 6. febrúar 2012. 

 

5. Bréf: 

a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 12. 01. 2012. 

b) Frá Sjálfseignast. Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 05. 02. 2012. 

c) Frá Óbyggðanefnd, dags. 18. 01. 2012. 

d) Frá  Jónasi Skaftasyni, dags. 26. 01. 2012. 

e) Frá Verkefnisstjóra SEEDS, dags. 13. 01. 2012. 

f) Frá  Veraldarvinum, dags 18. 01. 2012. 

g) Frá Jafnréttisstofu, dags 16. 01. 2012. 

h) Frá Hollvinasamtökum HSB, dags. 17. 01. 2012. 

i) Frá Skólahreysti, dagsett í janúar 2012. 

j) Frá fjármálaráðuneytinu, dags. 01. 02. 2012. 

 

6. Önnur mál. 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.00 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá:  Erindi frá Textílsetri Íslands, 

dags. 14. 02. 2012 var tekið fyrir undir dagskrárlið 5 k)  Erindi frá bæjarstjóra Blönduósbæjar, 

dags. 09. 02. 2012 var tekið fyrir undir dagskrárlið 5 l)  Erindi frá Félags- og skólaþjónustu A-

Hún, dags. 13. 02. 2012 var tekið fyrir undir dagskrárlið 5 m) 
 

1. Byggingarfulltrúi mætti til fundar. 
Bjarni Þór Einarsson fór yfir þau tilboð sem borist hafa í gluggasmíði í suður og vesturhlið 

Húnavers.  Tilboðin eru frá Berki hf.  að upphæð kr. 1.768.872 kr. í tilboði Barkar er gert ráð 

fyrir afhendingu í Húnaveri,  Byko að upphæð 1.548.280 kr. Í tilboði Byko er gert ráð fyrir 

afhendingu í Rvík.  Samkvæmt athugun má gera ráð fyrir að flutningskostnaður frá Rvík sé 

um 300 þús. kr., 
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Gluggasmiðjunni að upphæð 1.698.082 kr.  Í tilboði Gluggasmiðjunnar er gert ráð fyrir 175 

þús. kr. flutnkostn.  Tilboðin frá Berki og Gluggasmiðjunni eru mjög svipuð í verði og 

gæðum.  Samþykkt var að taka því tilboði frá þessum aðilum (Berki eða Gluggasmiðjunni) 

sem hentar húsinu betur útlitslega séð. 

Bjarni hefur skoðað lekavandamál á suðurhlið leikskóla og kynnti ákveðna lausn til úrbóta. 

Farið var yfir gjaldskrá vegna byggingarleyfisgjalda, framkvæmdaleyfisgjalda,  afgreiðslu- og 

þjónustugjalda og vegna skipulagsbreytinga.  Byggingarfulltrúa og sveitarstjóra var falið að 

vinna gjaldskrána áfram í samræmi við umræður á fundinum. 

Rætt var um skipulagsmál í sveitarfélaginu m.t.t. söðu aðalskipulagsins.  Farið var yfir 

nefndarskipan samkvæmt gildandi samþykktum og fyrirhugaðar breytingar á þeim. 

Bjarni yfirgaf fundinn. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 
Vegna fyrirspurnar frá síðasta fundi hreppsnefndar þá gerði sveitarstjóri grein fyrir kostnaði 

við þátttöku nemenda úr Húnavallaskóla í verklegum áfanga hjá FNV. 

Um er að ræða nemendur úr 9 og 10 bekk.  12 nemendur munu nýta sér námið og fer það fram 

tvær helgar í febrúar og mars. 

 

Kostnaður er skráningar og efnisgjald 10 þús. per. nemanda (120 þús).  Ferðakostnaður 20 þús 

per. ferð (40 þús).  Fjölbrautarskólinn sér um gistingu og uppihald nemenda. 

 

Samþykkt var að auglýsa starf skálavarðar í Áfangaskála í sumar. 

 

Ýmsar umræður fóru fram án bókana. 

 

3. Fjárhagsáætlun 2013 til 2015, seinni umræða. 
Sveitarstjóri kynnti 3ja ára fjárhagsáætlun 2013-2015 við seinni umræðu.  Gert er ráð fyrir 

jákvæðri rekstrarniðurstöðu á tímabilinu.  Á tímabilinu er áætlað að fjárfesta fyrir 25 millj. kr 

og lántökur eru áætlaðar 11 millj. kr. 

Fjárhagsáætlunin var borin upp til atkvæða og samþykkt með fjórum atkvæðum (ÞS, IS, MS, 

JS) þrír sátu hjá (JG,GRH,JEP) 

 

4. Fundargerðir: 
a) Stjórnar atvinnu- og samgöngumálanefndar  Húnav.hr. dags. 02.febr.2012 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Stjórnar Brunavarna A-Hún, dags. 6. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

c) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 2. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar, dags. 29. janúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

e) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 27. janúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 
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f) Fulltrúa frá Blönduósi og Húnavatnshreppi, dags. 25. janúar 2012. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkti með sex atkvæðum (ÞS, IS, MS, JS, JG, GRH)  einn 

sat hjá (JEP) eftirfarandi tillögu sem fram kemur í lið 1. í fundargerðinni: 

 

Kostnaðarskipting sveitarfélaganna vegna Brunavarna A-Hún verði 50% miðað við 

íbúafjölda 1. jan. sama ár og 50% skatttekjur sveitarfélaganna liðið ár.  Kostnaðarhlutdeildin 

nái yfir allan kostnað við rekstur Brunavarna A-Hún og þá einnig áætlaðan kostnað vegna 

brunaútkalla og útkalla vegna slysa á vegum.  Ofangreind kostnaðarskipting gildi frá árinu 

2011, en án brunaútkalla það ár. 

 

Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. 

 

g) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 31. janúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

h) Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, dags. 7. des. 2011. 

Var tekin fyrir á fundi 18. janúar s.l. 

 

i) Stjórnar Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 27. janúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

j) Héraðsfundar sveitarstjórana í A-Hún, dags. 7. febrúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

k) Undirbúningsnefndar um útboð á skólaakstri, dags. 31. janúar 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

l) Undirbúningsnefndar um útboð á skólaakstri, dags. 6. febrúar 2012.  

Hreppsnefnd samþykkti að fara að tillögu undirbúningsnefndarinnar, sem fram kemur í 

fundargerðinni,  um tilhögun skólaaksturs  í Vatnsdal, Þingi og Ásum næstu tvö skólaár og fól 

undirbúningsnefndinni ásamt sveitarstjóra að ganga frá drögum að samningi við 

skólabílstjóra á þessum leiðum, sem lögð yrðu fram til kynningar fyrir fræðslunefnd, skólaráð 

og foreldrafélag Húnavallaskóla. 

 

5. Bréf: 
a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 12. 01. 2012. 

Efni:  Framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í landi Æsustaða í Langadal.  Stofnunin getur ekki 

mælt með útgáfu framkvæmdaleyfis þar sem fyrirhuguð efnistaka er ekki í samræmi við 

stefnu aðalskipulags sem þegar hefur verið auglýst og samþykkt í sveitarstjórn og bíður 

staðfestingar ráðherra.  Skipulagsstofnun hvetur sveitarstjórn til að ganga frá aðalskipulaginu í  

samræmi við ákvörðun umhverfisráðherra þannig að skortur á staðfestu aðalskipulagi fresti 

ekki að óþörfu framkvæmdaáformum. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps harmar það að Skipulagsstofnun skuli ekki geta mælt með 

útgáfu framkvæmdaleyfis vegna efnistöku í landi Æsustaða í Langadal.  Umhverfisráðherra 

hefur afgreitt aðalskipulag Húnavatnshrepps með fyrirvara um að fresta beri skipulagi á því 

svæði þar sem ný veglína hringvegar um  svokallaða Húnavallaleið liggur. Hreppsnefnd er 

ekki sátt við fyrirvara umhverfisráðherra og því liggur skipulagið óstaðfest í ráðuneytinu. 
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Í aðalskipulaginu er ekki gert ráð fyrir námu í landi Æsustaða, enda lá sú ósk ekki fyrir þegar 

skipulagið var afgreitt frá Húnavatnshreppi.  Skipulagsstofnun hefur verið upplýst um það, að 

þegar aðalskipulagið öðlist gildi verði því breytt og gert ráð fyrir malarnámu í landi 

Æsustaða. 

 

Innanríkisráðherra hefur upplýst að í tillögum að tólf og fjögurra ára samgönguáætlun, er ekki 

gerð tillaga um flutning á hringveginum frá Blönduósi yfir á nýja Svínvetningabraut 

(Húnavallaleið).  Einnig líti hann svo á að flutningur hringvegarins eigi ekki að vera 

viðfangsefni skipulagsyfirvalda nema sveitarfélögin sjálf óski eftir því. 

 

Í ljósi þessara upplýsinga var sveitarstjóra falið, að höfðu samráði við fulltrúa Blönduóss, að 

óska eftir því að umhverfisráðherra endurskoði ákvörðun sína um að fresta beri staðfestingu 

aðalskipulags á svokallaðri Húnavallaleið. 

 

b) Frá Sjálfseignast. Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 05. 02. 2012. 

Efni:  Varðar girðingu milli Sauðadals og Gilár og Marðarnúps.  Stjórnin samþykkri aðkomu 

Sjálfseignastofnunarinnar að girðingunni vegna eignarhlutans, sem er 1/8 af Sauðadal.  Farið 

er fram á að sveitarfélagið beri kostnað af þessari framkvæmd skv. 5. gr. skipulagsskrár 

Sjálfseignarstofnunarinnar. 

Varaoddviti tók við stjórn fundarins undir þessum lið. 

Jóhanna E. Pálmadóttir þurfti að víkja af fundi. 

 

Samþykkt var að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar í hreppsnefnd. 

 

Þóra Sverrisdóttir sat hjá við afgreiðslu málsins. 

 

c) Frá Óbyggðanefnd, dags. 18. 01. 2012. 

Efni:  Frestur sem fjármálaráðherra hefur til að lýsa hugsanlegum kröfum um þjóðlendur á 

Norðvesturlandi, Húnavatnssýslu vestan Blöndu ásamt Skaga rennur út 31. mars n.k.  Svæðið 

sem um ræðir afmarkast þannig: 

Að austan afmarkast svæðið af Vestari-Héraðsvötnum þar til komið er að suðurmörkum 

fyrrum Staðarhrepps sem fylgt er til vesturs að suðurmörkum Blönduósbæjar.  Þá er 

suðurmörkum Blönduósbæjar fylgt í Blöndu og henni fylgt til upptaka í Blöndujökli í 

Hofsjökli. 

Að sunnan afmarkasð svæðið af suðurmörkum Húnavatnshrepps og suðurmörkum Húnaþings 

vestra. 

Að vestan afmarkast svæðið af vesturmörkum Húnaþings vestra.  Að norðan afmarkast 

svæðið af hafi. 

Hvort og þá hvaða kröfur um þjóðlendur fjármálaráðherra mun gera á þessu svæði mun 

þannig skýrast á næstunni. 

 

Lagt fram til kynningar og vísað til umfjöllunar í sjálfseignastofnun Grímstungu- og 

Haukagilsheiðar og sjálfseignastofnun Auðkúluheiðar.  Verður einnig kynnt á heimasíðu 

sveitarfélagsins. 

 

d) Frá  Jónasi Skaftasyni, dags. 26. 01. 2012. 

Efni:  Varðar Brunavarnir A-Hún og skólaakstur í Húnavatnshreppi. 

 

Sveitarstjóra falið að svara erindinu. 
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e) Frá Verkefnisstjóra SEEDS, dags. 13. 01. 2012. 

Efni:  Óskað er eftir samstarfi við Húnavatnshrepp um verkefni fyrir sjálfboðaliða á sviði 

umhverfis- og menningarmála. 

Lagt fram til kynningar. 

 

f) Frá  Veraldarvinum, dags 18. 01. 2012. 

Efni:  Óskað er eftir samstarfi við Húnavatnshrepp um verkefni fyrir sjálfboðaliða á sviði 

umhverfis- og menningarmála. 

Lagt fram til kynningar. 

 

g) Frá Jafnréttisstofu, dags 16. 01. 2012. 

Efni:  Athugasemdir vegna jafnréttisáætlunar.  Óskað er eftir að Húnavatnshreppur taki 

jafnréttisáætlun sína til gagngerrar endurskoðunar  og sendi Jafnréttisstofu nýja 

jafnréttisáætlun ásamt framkvæmdaáætlun eigi síðar en 1. apríl 2012. 

Erindinu var vísað til umfjöllunar í jafnréttisnefnd. 

 

h) Frá Hollvinasamtökum HSB, dags. 17. 01. 2012. 

Efni:  Óskað er eftir fjárstuðningi til að bæta úreltan tækjabúnað HSB.  Um er að ræða tæki 

vegna augnlækninga, áætlaður kostnaður um 600 þúsund kr. og svokallaðan blöðruskanna 

sem kostar um 2 millj. kr.  

 

Fram hefur komið tillaga um að sveitarfélögin í A-Hún styrki söfnunina um 1. millj kr. og 

skipti þeim kostnaði á milli sín samkv. íbúatölu.  Áætlaður hluti Húnavatnshrepps 210 þús kr. 

samþykktur samhljóða. 

 

i) Frá Skólahreysti, dagsett í janúar 2012. 

Efni:  Leitað er eftir fjárhagslegum stuðningi vegna Skólahreysti 2012, að upphæð 50 þúsund 

kr.    

Hreppsnefndin samþykkti að styrkja Skólahreysti 2012 um 20 þúsund kr.   

 

j) Frá fjármálaráðuneytinu, dags. 01. 02. 2012. 

Efni:  Varðar sölu á eignarhlutum ríkissjóðs í nánar tilgreindum fasteignum í 

Húnavatnshreppi.  Ráðuneytið fellst á að söluverð taki mið af fasteignamati eignanna eins og 

það var 2011, en þá var eignahlutur ríkissjóðs 24.237.000,- miðað við staðgreiðslu.  

Ríkiskaupum er falin endanleg afgreiðsla málsins. 

 

Hreppsnefnd samþykkti að ganga að kaupum á eignahlut ríkisins í jörð og fasteignum á   

Reykjum,  fimm íbúðum og skólastjórabústað á Húnavöllum og einbýlishúsi og bílskúr á 

Steinholti á umsömdu verði að upphæð 24.237.000 kr. með fyrirvara um fjármögnun.   

Til skoðunar er hvort rétt sé að Fasteignir Húnavatnshrepps ehf sem er 100% í eigu 

sveitarfélagsins standi að kaupunum. 

 

k) Frá Textílsetri Íslands, dags. 14. 02. 2012. 

Efni:  Fundarboð fulltrúaráðsfundar og aðalfunda 2010 og 2011, mánudaginn 20. febrúar k.l. 

13.00 

Sveitarstjóra falið að sitja fundinn f.h. Húnavatnshrepps. 
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l) Frá bæjarstjóra Blönduósbæjar, dags. 09. 02. 2012. 

Efni:   Stofnun háskóla/þekkingarnets á Blönduósi.Stofnfundur er fyrirhugaður 29. febrúar 

n.k.  Þess er farið á leit að Húnavatnshreppur verði aðili að þekkingarnetinu á Blönduósi með 

stofnframlagi að upphæð 200 þúsund kr. 

 

Hreppsnefnd samþykkti að Húnavatnshreppur gerist stofnaðili að háskóla/þekkingarneti á 

Blönduósi með framlagi að upphæð 200 þús kr. 

 

m) Frá  Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 13. 02. 2012. 

Efni:   Félags- og skólaþjónusta A-Hún hefur samið við Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs um kaup 

á Skúlabraut 22 á Blönduósi og leitar eftir samþykki sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga á 

kaupunum og þeirri skuldbindingu sem fellst í samþykkt skuldabréfs vegna kaupanna. 

 

Fyrir var tekið erindi stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 13. febrúar 2012 þar 

sem lagt er til að samþykkt verði kaup á eigninni Skúlabraut 22 á Blönduósi fyrir sambýli 

fatlaðra. 

Fyrir fundinum lá kaupsamningur vegna eignarinnar og skuldabréf að jafnvirði kaupverðs 

14,5 millj. kr. 

Sveitarstjórn samþykkti kaupsamninginn og skuldabréfið fyrir sitt leyti og veitti stjórn Félags- 

og skólaþjónustu umboð sitt til að ganga frá kaupum á eigninni með undirritun þeirra skjala 

sem varða kaupin. 

 

6. Önnur mál. 

 

Ýmislegt rætt án bókana. 
 

 

Fleira ekki gert,  

 
Fundi slitið kl. 18.25 

 

 

 

__________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

      

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Jóhanna E. Pálmadóttir 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen    


