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Miðvikudaginn 2. maí 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. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2011, seinni umræða. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

3. Fundargerðir: 

a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 30. apríl 2012 

b) Jafnréttisnefndar Húnavatnshrepps, dags. 2. apríl 2012.  

c) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 24. apríl 2012. 

d) Vatnasvæðisnefndar á vatnasvæði 1, dags. 11. apríl 2012. 

e) Aðalfundr Ferðamálafélags A-Hún, dags. 23. apríl 2012. 

f) Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál, dags. 17. apríl 2012. 

 

4. Bréf: 

a) Frá iðnaðarráðuneytinu, dags. 23. mars 2012. 

b) Frá Leið ehf, dags. 29. mars 2012. 

c) Frá Bændasamtökum Íslands, dags. 3. apríl 2012. 

d) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 16. apríl 2012. 

e) Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 20. apríl 2012 

f) Frá Vegagerðinni, dags. 17. apríl 2012. 

g) Frá RARIK ohf, dags. 2. apríl 2012. 

 

5. Önnur mál. 

 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 

Samþykkt var að gera þær breytingar á dagskrá fundarins að taka erindi frá Sýslumanninum á 

Blönduósi, dags. 26. 04. 012 undir dagskrárlið 4 h) 

 

1. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2011, seinni umræða. 

Fyrir fundinum liggur ársreikningur Húnavatnshrepps vegna ársins 2011, ásamt 

endurskoðunarskýrslu og skýrslu um stjórnsýsluskoðun.   

 

Ársreikningur Húnavatnshrepps var borin upp til atkvæða og samþykktur samhljóða. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 

Lagt fram til kynningar erindi dags. 25. apríl 2012 frá Mannvirkjastofnun og varðar 

brunavarnir á starfssvæði Brunavarna A-Hún.  Sveitarstjóra falið að svara erindinu í samræmi 

við umræður á fundinum og í samráði við bæjarstjóra Blönduóss. 

 

Rætt var um fyrirkomulag minka- og refaveiða.  Sveitarstjóra ásamt oddvita og Jóni Gíslasyni 

falið að vinna málið áfram og skila hugmyndum um fyrirkomulag veiðanna fyrir næsta fund 

hreppsnefndar. 

 

Samþykkt var að skoða möguleika á sölu á hluta af jörðinni Reykjum. 
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3. Fundargerðir: 

a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 30. apríl 2012 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir samhljóða að fara að tillögu fræðslunefndar og 

fastráða Sigríði B. Aadnegard sem skólastjóra við leik- og grunnskólann á Húnavöllum. 

 

Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. 

 

b) Jafnréttisnefndar Húnavatnshrepps, dags. 02. apríl 2012. Ásamt drögum að 

jafnréttis- og framkvæmdaáætlun Húnavatnshrepps 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkti fyrirliggjandi jafnréttisáætlun með áorðnum 

breytingum,  ásamt framkvæmdaáætlun um það hvernig leiðrétta skuli mismun á stöðu 

kvenna og karla innan sveitarfélagsins. 

Jafnréttisáætlunin verður aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins. 

 

 

c) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 24. apríl 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

d) Vatnasvæðisnefndar á vatnasvæði 1, dags. 11. apríl 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

e) Aðalfundur Ferðamálafélags A-Hún, dags. 23. apríl 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

f) Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál, dags. 17. apríl 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

4. Bréf: 

a) Frá iðnaðarráðuneytinu, dags. 23. mars 2012. 

Efni:  Þingsályktunartillaga um skipun nefndar er móti stefnu um lagningu raflína í jörð.  

Nefndin skal skila tillögum til iðnaðarráðherra fyrir 20. sept. 2012.  Þeir sem hagsmuna eiga 

að gæta og aðrir sem áhuga hafa, eru hvattir til að kynna sér þingsályktunartillöguna og senda 

athugasemdir eða ábendingar sem varða mótun stefnu um raflínur í jörð til nefndarinnar, fyrir 

18. maí 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

b) Frá Leið ehf, dags. 29. mars 2012. 

Efni:  Fyrirspurn um hvað líði staðfestingu aðalskipulags Húnavatnshrepps. 

 

Áform Vegagerðarinnar um flutning á hringveginum frá Blönduósi yfir á nýja Húnavallaleið 

eru ekki lengur fyrir hendi.  Vegagerðin hefur dregið til baka kröfur um að veglínan verði 

sýnd á aðalskipulagi sveitarfélagsins.   

Með hliðsjón af þessu hefur verið óskað eftir því við umhverfisráðherra að  staðfesta 

aðalskipulag sveitarfélagsins, með þeirri veglínu hringvegar sem gert var ráð fyrir í 

aðalskipulagstillögunni og send var ráðherra til staðfestingar.  

 

Sveitarstjóra falið að svara erindinu. 
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c) Frá Bændasamtökum Íslands, dags. 3. apríl 2012. 

Efni:  Búnaðarþing 2012 ályktaði eftirfarandi um tvöfalda búsetu:   

Markmið:  fólki verði gert kleift að taka þátt í kostnaði við rekstur fleiri en eins sveitarfélags 

með skiptingu útsvars 

Leiðir:  Einstaklingum verði heimilt að skrá tvöfalda búsetu þannig að útsvarstekjur skili sér í 

réttu hlutfalli við búsetutíma. 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

d) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 16. apríl 2012. 

Efni:  Með vísan til 10. gr. laga nr. 85/2007 og 23. gr. reglugerðar nr. 585/2007, er óskað eftir 

umsögn Húnavatnshrepps vegna umsóknar Gunnars Guðjónssonar kt. 070364-2049, f.h. 

Hveravalla ehf., um leyfi til að reka gistiskála í flokki V að Hveravöllum. 

 

Hreppsnefnd fellst á útgáfu leyfisins fyrir sitt leyti. 

 

e) Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 20. apríl 2012. 

Efni:  Ársreikningar sveitarfélaga 2011 – rafræn skil til annarra opinberra aðila. 

Lagt fram til kynningar. 

 

f) Frá Vegagerðinni, dags. 17. apríl 2012. 

Efni:  Vegstyttingar í Austur-Húnavatnssýslu og Skagafirði.  Innanríkisráðherra hefur ákveðið 

að Vegagerðin skuli ekki vinna áfram að tillögum um tilteknar breytingar á legu hringvegar í 

Sveitarfélaginu Skagafirði, Blönduáosbæ og Húnavatnshreppi.  Samkvæmt því dregur 

Vegagerðin til baka kröfur um að hugsanlegar veglínur verði sýndar á aðalskipulagi 

sveitarfélaganna. 

 

Með hliðsjón af þessari ákvörðun hafa viðkomandi sveitarfélög farið fram á við 

umhverfisráðherra að staðfesta aðalskipulög sveitarfélaganna með núverandi veglínu 

hringvegar er sveitarfélögin gerðu ráð fyrir í aðalskipulagstillögum sínum og send voru 

ráðherra til staðfestingar. 

 

g) Frá RARIK ohf, dags. 2. apríl 2012. 

Efni:  Ósk um framkvæmdaleyfi fyrir endurnýjun aðveituæðar frá Reykjum í 

Húnavatnshreppi til Blönduóss.  Gert er ráð fyrir að framkvæmdatími standi frá júní til 

desember 2012. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir að veita RARIK ohf, framkvæmdaleyfi fyrir 

endurnýjun á eldri aðveituæð hitaveitunnar í landi Húnavatnshrepps.  

 

Með erindi dags, 19. apríl s.l. óskaði Húnavatnshreppur eftir meðmælum Skipulagsstofnunar 

með útgáfu framkvæmdaleyfisins, á grundvelli 1. töluliðar ákvæða til bráðabrigða í 

skipulagslögum nr. 123/2012. 

 

Rökstuðningur: 
Með endurnýjun  heitavatnspípu á milli Reykja í Húnavatnshreppi og Blönduóss er íbúum á Blönduósi 

tryggt aukið afhendingaröryggi á heitu vatni, auk þess sem framkvæmdin gefur kost á hitaveitu fyrir 

þéttbýlið á Skagaströnd og dreifbýli að hluta. 
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Heitavatnspípan verður niðurgrafin, foreinangruð stálpípa og kemur í stað eldri asbestpípu sem verður 

aflögð.   

 

Greftri skal hagað þannig að jarðrask verði sem minnst.  Frágangur í verklok skili landi í síst verra 

ásigkomulagi en þegar framkvæmd hefst og verður pípulögnin lítt sjáanleg og sjónræn áhrif á landslag 

hverfandi. 

 

Mikilvægt er að Umhverfisstofnun taki verkið út í lokin þannig að frágangur verði eins og lagt er upp 

með. 

 

Í greinargerð með óstaðfestu aðalskipulagi Húanvatnshrepps 2010-2022 kemur eftirfarandi fram í 

kafla 3.4.5 um hitaveitu: 

MARKMIÐ: 

Stefnt er að því að notkun hitaveitu aukist. 

LEIÐIR: 

Haldið verði áfram rannsóknum og möguleikum á að nýta jarðhita til að hita upp húsnæði.  

Hluti sveitarfélagsins er tengdur hitaveitu, en RARIK keypti hitavatnsréttindi af Blönduósbæ og er 

90% eignaraðili en Húnavatnshr hélt sínum 10% hlut.  Haustið 2006 var boruð ný hola til að leita eftir 

meira og heitara vatni. Árangur var ekki eftir væntingum.  Til stendur að endurnýja hitaveitulögn til 

Blönduóss. 

Minniháttar veitumannvirkjum s.s. dæli- eða tengistöðvum, allt að 100 m
2
, að stærð má koma fyrir án 

sérmerkingar í aðalskipulagi enda séu þau í samræmi við deiliskipulag eða grenndarkynningu 

samkvæmt skipulags- og byggingarlögum.  Þetta ákvæði gildir fyrir Vatnsveitu, Hitaveitu, Fráveitu, 

Rafveitu og Fjarkipti sbr. kafla 3.4.4-3.4.8. 

 

h) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 26. apríl 2012. 

Efni:  Með vísan til 10. gr. laga nr. 85/2007 og 23. gr. reglugerðar nr. 585/2007, er óskað eftir 

umsögn Húnavatnshrepps vegna umsóknar Péturs Péturssonar kt. 010257-3449, f.h. 

félagsheimilisins Húnavers, um leyfi til að reka gististað í flokki III og veitingastað í flokki II, 

að Húnaveri, 541 Blönduósi. 

 

Hreppsnefnd fellst á útgáfu leyfisins fyrir sitt leyti. 
 

5. Önnur mál. 

Lagt fram bréf frá Guðrúnu Sigurjónsdóttur dags. 1. maí 2012. Varðandi bókasafnið í 

Dalsmynni.  Þar kemur m.a.fram að frá 1. nóv. 2011 til og með 1. maí 2012 hafa komið 316 

gestir í safnið og hafa þeir tekið 356 bækur að láni.   Hússtjórnin er mjög ánægð með 

heimsóknir í safnið í vetur. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps fagnar frábæru sjálfboðastarfi hússtjórnar Dalsmynnis með 

bókasafnskvöldum á þriðjudögum í vetur.  
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Jón Gíslason á Stóra-Búrfelli lagði fram eftirfarandi bókun: 

Undirritaður átelur harðlega skipulag og framkvæmd íbúafundar á Húnavöllum 25. apríl s.l.  Að mati 

undirritaðs voru almennar umræður um málefni sveitarfélagsins allt of seint á dagskrá fundarins, sem 

er til þess fallin að draga mjög úr þátttöku í umræðum, eins og raunin varð á.  Þá lýsir undirritaður 

furðu sinni á viðbrögðum oddvita við þeim umræðum sem þó urðu, sér í lagi þar sem ekki var gefin 

kostur á að svara fullyrðingum og rangfærslum sem hún viðhafði í lok fundarins. 

 

Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun: 

Skipulag sveitarfundar þann 25. apríl lá fyrir á fundum hreppsnefndar Húnavatnshrepps þann 27. mars 

og 18. apríl.  Engar athugasemdir voru gerðar við fyrirhugað skipulag af hálfu Jóns né annara 

hreppsnefndarmanna á þessum fundum.  Það skal tekið fram að svipað fyrirkomulag hefur verið 

viðhaft á skipulagi fyrri sveitarfunda Húnavatnshrepps. 

Mikil mæting var á sveitarfundinn og reyndist mikill áhugi fundarmanna á flokkun og endurvinnslu 

sorps, sem m.a. má rekja til þess að Arngrímur tæknifræðingur Gámaþjónustunnar hf. mætti til fundar 

ásamt Vilhelmi Harðarsyni, hafsjór af fróðleik um flokkun og endurvinnslu sorps.  Því fór töluverður 

tími í þau mál sem er ánægjulegt vegna þess að mikilvægt er að vel takist til með endurvinnslu og 

flokkun sorps í sveitarfélaginu. 

Oddviti biður Jón velvirðingar á rangfærslu sem hann viðhafði varðandi fjarveru Jóns á 

hreppsnefndarfundi, en um misskilning var að ræða sem oddviti áttaði sig ekki á fyrr en að fundi 

loknum og of seint að leiðrétta það. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18.15 

 

 

 

__________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

      

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Gísli Hólm Geirsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Hjálmar Ólafsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen    


