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Miðvikudaginn 20. júní 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 

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

Rannveig Lena Gísladóttir ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  

samkvæmt undirskriftum. 

 

 

Dagskrá: 
1. Kjörskrárstofn vegna forsetakosninga 30. júní 2012. 

 

2. Fundargerðir: 

a)  Hveravallafélagsins dags. 12. júní 2012. 

b) Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 4. júní 2012. 

c) Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 6. júní 2012. 

d) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún. dags. 7. júní 2012. 

e) Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. dags. 13. júní 2012. 

f) Aðalfundar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. dags. 13. júní 2012. 

 

3. Skipulagslýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu í landi Æsustaða í Langadal. 

 

4. Erindi frá Orkufjarskiptum hf.  umsókn um framkvæmdaleyfi vegna lagningar á 

ljósleiðara frá stöðvarhúsi Blönduvirkjunar að Kolkustíflu. 

 

5. Önnur mál. 

 

 

 
 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13:00. 

 

Samþykkt var að bæta við undir dagskrárlið 2 g)  fundargerð frá stjórn fjallskiladeildar Auðkúluheiðar 

dag. 19. júní 2012. Samþykkt var að taka fyrir undir liðnum önnur mál bréf frá annars vegar Jóhönnu 

E Pálmadóttur, dags. 1. júní 2012 og hins vegar frá Knattspyrnudeild Hvatar, dags. 15. júní 2012.  

 

 

 

1. Kjörskrárstofn vegna forsetakosninga 30. júní 2012. 
Tillaga að bókun: 

Fyrir fundinum lá kjörskrárstofn í Húnavatnshreppi vegna forsetakosninga 30. júní 2012.  

Kjörskrárstofninn byggir á íbúaskrá þjóðskrár 9. júní 2012.  Hreppsnefnd yfirfór 

kjörskrárstofninn.  Á kjörskrá eru alls 305 einstaklingar, 129 konur og 176 karlar. 

 

Hreppsnefnd samþykkir kjörskrárstofninn sem kjörskrá í Húnavatnshreppi með fyrirvara um 

hugsanlegar breytingar. 

 

Oddvita var falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá. 

 

Kjörskrá Húnavatnshrepps mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins á Húnavöllum frá 

20.  júní og til kjördags. 
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2. Fundargerðir: 

a) Hveravallafélagsins dags. 12. júní 2012. 

Fram komin beiðni í fundargerð Hveravallafélagsins um fjárstuðning frá sveitarfélaginu var 

dregin til baka með bréfi frá stjórn félagsins dags. 19. júní 2012.   

 

Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.  

 

b) Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 4. júní 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

c) Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 6. júní 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

d) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún. dags. 7. júní 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

e) Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. dags. 13. júní 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

f) Aðalfundar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. dags. 13. júní 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

g) Fundargerð Stjórnar fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dag. 19. júní 2012. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

 

3. Skipulagslýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu í landi Æsustaða í Langadal. 

Vegagerðin hefur óskað eftir framkvæmdaleyfi fyrir námu í landi Æsustaða í Langadal, á 

svæði sem er um 2,4 ha að stærð.  Í gildandi aðalskipulagi Húnavatnshrepps er svæðið 

skilgreint sem landbúnaðarland.  Gera þarf breytingu á aðalskipulaginu og skilgreina svæðið 

sem efnistökusvæði.   

Fyrir fundinum liggur skipulagslýsing fyrir breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-

2022 í landi Æsustaða, ásamt greinargerð fornleifafræðings. 

 

Hreppsnefnd samþykkir að senda skipulagslýsingu á verkefninu auk greinargerðar 

fornleifafræðings til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir 

almenningi. 

 

4. Erindi frá Orkufjarskiptum hf.  Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna lagningar á 

ljósleiðara frá stöðvarhúsi Blönduvirkjunar að Kolkustíflu. 

Lagnaleiðin hefur verið hnitsett, meðfylgjandi eru gögn sem sýna legu strengsins ásamt 

hnitaskrá og PDF loftmynd.  Meðf. er einnig staðfesting Vegagerðarinnar, heimild 

landeiganda, umsögn umhverfisstofnunar, þar sem fram kemur að stofnunin gerir ekki 

athugasemdir við lagnaleiðina Blöndustöð-Kolkustífla og umsögn Fornleifaverndar ríkisins. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps fellst á að veita framkvæmdaleyfi vegna lagningar á 

ljósleiðara frá Blöndustöð að Kolkustíflu.   
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Framkvæmdin er í samræmi við þá stefnu sem fram kemur í greinargerð með gildandi 

aðalskipulagi Húnavatnshrepps kafla 3.4.8.   

Fjarskipti, 

Svæði fyrir fjarskiptamannvirki nær til stofnkerfa ljósleiðara og endurvarpstöðva útvarps og 

sjónvarps.  Markmið:  Gert er ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu fjarskipta í 

sveitarfélaginu sem stuðlar að aukinni þjónustu við íbúa og styrkir atvinnustarfsemi.  Unnið 

verði að því að koma á öruggu farsímasambandi í öllum hreppnum. 

 

 Framkvæmdin skal unnin í fullu samráði við landeiganda og Umhverfisstofnun. Fulltrúa 

Umhverfisstofnunar skal gefinn kostur á að fylgjast með lagningu ljósleiðarans.  Lagfæra skal 

allt jarðrask að loknum framkvæmdum og sá í gróðursár ef við á. 

 

5. Önnur mál. 

Bréf frá Jóhönnu E Pálmadóttur, dags 1. júní 2012, þar sem hún óskar eftir leyfi frá störfum í 

hreppsnefnd frá og með 15. apríl 2012 til 15. október 2012, með vísan í 2. málsgrein 30. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 1. málsgrein 32. gr samþykkta Húnavatnshrepps.  

 

Hreppsnefnd samþykkir erindið. 

 

Bréf frá Knattspyrnudeild Hvatar, dags 15. júní 2012, þar sem fallið er frá tilboði sem 

Knattspyrnudeildin gerði  í gámahús í eigu Húnavatnshrepps í desember 2011 og samþykkt af 

hreppsnefnd í janúar 2012.  

 

Hreppsnefnd samþykkir að auglýsa gámahúsin til sölu.  

 

 
 

Fleira ekki gert, Fundargerð upplesin og staðfest. 

Fundi slitið kl. 14.56. 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Gísli Hólm Geirsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Rannveig Lena Gísladóttir   


