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Miðvikudaginn 8. ágúst 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) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 28. júní 2012. 

b) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 24. júlí 2012. 

c) Stjórnar fjallskilad. Grímstungu- og Haukagilsheiðar og stjórnar Auðkúluheiðar, dags. 4. 

júlí 2012. 

d) Stjórnar fjallskilad. Grímstungu- og Haukagilsh. dags. 18. júlí 2012. 

e) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál, dags. 21. júní 2012. 

f) Stjórnar SSNV, dags. 19. júní 2012. 

g) Stjórnar SSNV, dags. 5. júlí 2012. 

h) Heilbrigðisnefndar Norðurl-vestra, dags. 3. júlí 2012. 

i) Stjórnar Norðurár bs. dags. 3. apríl 2012. Ásamt fundargerð vinnufundar dags. 9. maí 

2012. 

j) Stjórnar Sambands orkusveitarfélaga, dags. 29. júní 2012. 

k) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 29. júní 2012. 

 

3. Bréf: 

a) Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 02.07.012. 

b) Frá umhverfisráðuneytinu, dags. 15.06.012. 

c) Frá fjárlaganefnd Alþingis, dags. 18.06.012. 

d) Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 06.07.012. 

e) Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 12.07.012. 

f) Frá Tónlistarskólanum á Akureyri, dags. 12.06.012. 

g) Frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, dags. 29.06.012. 

h) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 19.06.012. 

i) Frá Skipulagsstofnun, dags. 28.06.012. 

j) Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 22.06.012. 

k) Frá óbyggðanefnd, dags. 05.07.012. 

 

4. Önnur mál. 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 

 

Eftirfarandi beytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá:  Fundargerð stjórnar fasteigna 

Húnavatnshrepps, dags. 7. ágúst 2012 tekin fyrir undir dagskrárlið 2l).  Fundargerð 

menningarmála- íþrótta- og æskulýðsnefndar tekin fyrir undir dagskrárlið 2m).  Erindi frá 

húsverði Húnavers dags. 1. ágúst 2012 tekið fyrir undir dagskrárlið 3l). 

 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Farið yfir endurbætur á lóð og fasteignum Húnavallaskóla.  Eitt tilboð hefur borist í gámahús 

á Húnavöllum að upphæð kr. 601 þús kr.  Hreppsnefnd samþykkti að hafna tilboðinu. 

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga verður í Hörpu 27. og 28. sept. 
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2. Fundargerðir: 

 

a) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 28. júní 2012. 

Töluliður 1. Efni:  Erindi frá þinglýstum eigendum Sveinsstaða, umsókn um leyfi til að stofna 

land, Litlu Sveinsstaði, í landi jarðarinnar og innan þess byggingarreit fyrir frístundahús. 

Samþykkt. 

 

Töluliður 2.  Efni:  Erindi frá Kristínu Lárusdóttur, Bakka í Vatnsdal, umsókn um leyfi til að 

rífa fjárhús og hlöðu á jörðinni, lnr. 144563 Samþykkt. 

 

Töluliður 3.  Efni:  Erindi frá Landsvirkjun, umsókn um leyfi til að rífa hlöðu/bragga í landi 

Eiðsstaða. Samþykkt. 

 

Töluliður 4.  Efni:  Erindi frá Heiðu Rós Eyjólfsdóttur, eiganda lóðar úr landi Bergsstaða í 

Svartárdal, umsókn um leyfi til að rífa sumarbústað (hjólhýsi) sem stendur á lóðinni. 

Samþykkt. 
 

b) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 24. júlí 2012. 

Töluliður 1.  Efni:  Erindi frá Magnúsi Ólafssyni, Brekkubyggð 5 á Blönduósi, umsókn um 

byggingarleyfi fyrir frístundahús á lóðinni Litlu Sveinsstaðir. Samþykkt. 

 

Töluliður 2.  Efni:  Erindi frá Umhverfisstofnun, umsókn um framkvæmdaleyfi vegna 

endurnýjunar og breytinga á göngustígum á hverasvæði Hveravalla. Samþykkt. 

 

c) Stjórnar fjallskilad. Grímstungu- og Haukagilsheiðar og stjórnar 

Auðkúluheiðar, dags. 4. júlí 2012.  

Jakob Sigurjónsson varaoddviti tók við stjórn fundarins undir þessum lið. 

 

Fjallskiladeildirnar beina því til hreppsnefndar að hlutast til við landeigendur norðan 

Sauðadalsgirðingar og landeigendur Sauðadals að þeir geri upp girðingu sem skilur að 

heimalönd og Sauðadal 

Jafnfamt að hreppsnefnd leiti eftir samkomulagi við eigendur Sauðadals um fyrirkomulag 

uppreksturs og gangna á Sauðadal. 

 

Hreppsnefnd samþykkti að skipuð yrði nefnd fjallskilastjóranna ( Jón Gíslason, Stóra Búrfelli 

og Birgir Ingþórsson, Uppsölum) og  einum fulltrúa hreppsnefndar (Jakob Sigurjónsson, Hóli) 

sem vinni að lausn þessara mála. 

 

Hreppsnefnd tekur undir það samkomulag fjallskiladeildana að nýta þá dilka sem lítið eru 

notaðir í fyrstu Beinakeldurétt fyrir fjáreigendur í fjallskiladeild Grímstungu- og 

Haukagilsheiðar. 

 

d) Stjórnar fjallskilad. Grímstungu- og Haukagilsh. dags. 18. júlí 2012. 

Oddviti tók við stjórn fundarins. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
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e) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál, dags. 21. júní 2012. 

Oddviti kynnti fundargerðina og gerði grein fyrir því að framkvæmdir við lóð Kvennaskólans 

verði fjármagnaðar með handbæru fé byggðasamlagsins. 

 

f) Stjórnar SSNV, dags. 19. júní 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

g) Stjórnar SSNV, dags. 5. júlí 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

h) Heilbrigðisnefndar Norðurl-vestra, dags. 3. júlí 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

i) Stjórnar Norðurár bs. dags. 3. apríl 2012. Ásamt fundargerð vinnufundar 

dags. 9. maí 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

j) Stjórnar Sambands orkusveitarfélaga, dags. 29. júní 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

k) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 29. júní 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

l) Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf, dags. 7. ágúst 2012. 
Sveitarstjórn Húnavatnshrepps samþykkir hér með að veita  einfalda ábyrgð vegna lántöku Fasteigna 

Húnavatnshrepps ehf. hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 16.500.000 kr., í samræmi við samþykkta 

skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum.  Er einföld ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 1. 

mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og standa tekjur sveitarfélagsins til tryggingar henni, sbr. 

heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem 

hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til að fjármagna kaup á eignahlut ríkisins í fasteignum á 

Húnavöllum, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Fasteigna 

Húnavatnshrepps ehf. til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald 

að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. 

Fari svo að sveitarfélagið selji eignarhlut í Fasteignum Húnavatnshrepps ehf. til annarra opinberra 

aðila, skuldbindur Húnavatnshreppur sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig 

ábyrgð á láninu að sínum hluta. 

Jafnframt er Þóru Sverrisdóttur kt. 090 470-4859 , veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að 

staðfesta f.h. Húnavatnshrepps veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn. 

 

m) Stjórnar menningarmála-íþrótta- og æskulýðsnefndar Húnavatnshrepps, 

dags. 7.ágúst 2012. 

Fram kemur í fundargerðinni að íbúahátíð Húnavatnshrepps verður haldinn á Húnavöllum 9. 

ágúst n.k. 

Lögð fram til kynningar. 

 

3. Bréf: 

a) Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 02.07.012. 

Efni:  Fasteignamat 2013.  Fram kemur m.a. að fasteignamat á landinu öllu hækkar um 7,4% 

frá síðasta ári.   Fasteignamat á Norðurlandi vestra hækkar um 7,0% og fasteignamat í 

Húnavatnshreppi hækkar um 5,5%.  
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Til kynningar. 

 

b) Frá umhverfisráðuneytinu, dags. 15.06.012. 

Efni:  Drög að landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013-2024.  Samkvæmt 3. mgr. 4. gr. 

laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs gefur ráðherra út til tólf ára í senn almenna áætlun 

um meðhöndlun úrgangs sem gildir fyrir landið allt. 

Veittur er frestur til 15. ágúst 2012 til að koma með ábendingar og athugasemdir við drögin.  

Meðfylgjandi er einnig umsögn Sambands ísl. sveitarfélaga um drögin að landsáætlun um 

meðhöndlun úrgangs 2013-2024. 

Til kynningar. 

 

c) Frá fjárlaganefnd Alþingis, dags. 18.06.012. 

Efni:  Fram kemur í erindinu að fjárlaganefnd hyggst breyta áherslum sínum við 

fjárlagagerðina.  Gerð er grein fyrir þeim þáttum sem fjárlaganefnd vill leggja sérstaklega 

áherslu á á væntanlegum fundum nefndarinnar með sveitarstjórnum. 

Til kynningar. 

 

d) Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 06.07.012. 

Efni:  Nýsköðpun í opinberum rekstri.  Nýsköpunarráðstefna verður haldinn 30. okt. nk. í 

Reykjavík. 

Til kynningar. 

 

e) Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, dags. 12.07.012. 

Efni:  Umsóknir um framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnámi og 

jöfnunar á aðstöðumun nemenda vegna skólaársins 2012-2013. 

Til kynningar. 

 

f) Frá Tónlistarskólanum á Akureyri, dags. 12.06.012. 

Efni:  Varðar umsókn um tónlistarnám á miðstigi. 

Hreppsnefnd samþykkti greiðslu kennslukostnaðar vegna hljóðfæranáms á miðstigi við 

tónlistarskólann á Akureyri skólaárið 2012-2013.  Sótt verður um endurgreiðslu frá 

Jöfnunarsjóði samkv. reglum þar um. 

 

g) Frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, dags. 29.06.012. 

Efni:  Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga.   

Í jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga er gert ráð fyrir að heildarútgjöld til rekstrar A og B hluta 

í reikningsskilum séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum 

reglulegum tekjum.  Óskað er eftir áætlun sveitarsjórnar um hvernig hún hyggst ná viðmiðum 

jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga. 

Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

 

h) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 19.06.012. 

Efni:  umsókn frá Valgerði F. Baldursdóttur kt. 280564-3469, Akurhvarfi 16, 203 Kópavogi, 

f.h.Veiðihúsa ehf., kt. 540404-3140 um endurnýjun á leyfi til að reka veitingahús í flokki II 

og gistiheimili í flokki V að Hólahvarfi í Langadal, 541 Blönduós. 

 

Hreppsnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti. 
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i) Frá Skipulagsstofnun, dags. 28.06.012. 

Efni:  Umsögn Skipulagsstofnunar um lýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi 

Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna efnistöku í landi Æsustaða, sbr. 1. mgr. 30. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. 

 

Skipulagsstofnun bendir á að gera þarf grein fyrir þáttum eins og aðkomu og frágangi 

svæðisins að vinnslu lokinni.  Skipulagsstofnun bendir á að meginreglan sé sú að unnið skal 

deiliskipulag vegna fyrirhugaðra framkvæmda en málsmeðferð skv. 1. tl. bráðabirgðaákvæða 

er beitt í undantekningatilvikum. 

 

Skipulagslýsingu hefur verið breytt eftir ábendingum Skipulagsstofnunar.  Unnin verður 

deiliskipulagstillaga af svæðinu samhliða breytingu á aðalskipulagi 

 

j) Frá innanríkisráðuneytinu, dags. 22.06.012. 

Efni:  Kvörtun Sólveigar Ingu Friðriksdóttur f.h. Félags Harmonikkuunnenda í 

Húnavatnssýslum um að félagið fái ekki sömu afgreiðslu og aðrir varðandi leigu á 

félagsheimilinu Húnaveri og veitingum þar. 

Sveitarstjóra var falið í samráði við formann hússtjórnar Húnavers að svara erindinu. 

 

k) Frá óbyggðanefnd, dags. 05.07.012. 

Efni:  Kröfur fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um þjóðlendur á Norðvesturlandi 

og opinber kynning óbyggðanefndar á þeim.   

 

Í stuttu máli er kröfugerðinni varðandi Húnavatnshrepp, lýst þannig af hálfu lögmanns 

fjármálaráðherra, að gerð er krafa til Sauðadals, sem afmarkast af Vatnsdalsfjalli að vestan og 

Svínadalsfjalli að austan.   

Þjóðlendukröfulínan aðgreinir heimalönd frá afréttarsvæðum og nær yfir Auðkúluheiði, 

Forsæludalskvíslar, Grímstunguheiði og Haukagilsheiði. 

Sjálfseignastofnanir Auðkúluheiðar og Grímstungu- og Haukagilsheiðar ásamt landeigendum 

á Sauðadal fara með eignarhald á þeim svæðum sem fjármálaráðherra gerir kröfu til. 

 

 

l) Frá Turid Rós Gunnarsdóttur, húsverði Húnavers, dags. 1. ágúst 2012. 

Efni:  Varðar staðsetningu íbúahátíðar Húnavatnshrepps 2012. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps tekur fram að menningar- íþrótta- og æskulýðsnefnd hefur 

með höndum skipulag og framkvæmd íbúahátíðar ár hvert og lýsir hreppsnefnd yfir fullu 

trausti á störfum nefndarinnar. 

 

4. Önnur mál. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps telur frágang við uppsetningu á mastri á Riðavíkurbungu á 

Auðkúluheiði á vegum Landsvirkjunar háskalega gagnvart umferð hestamanna og búfjár og 

óskar eftir tafarlausum úrbótum. 

 

 
Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og staðfest. 

 

Fundi slitið kl. 18.05 
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_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Hjálmar Ólafsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðrún Sigurjónsdóttir 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen   


