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Miðvikudaginn 22. 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. Umfjöllun um erindi Húnavatnshrepps til RARIK , sem lögð voru fram á sameiginlegum 

fundi þann 13. mars 2012.  

(Fulltrúar RARIK sitja fundinn undir þessum lið) 

 

2. Skólastarfið á Húnavöllum. ( Skólastjóri situr fundinn undir þessum lið.) 

 

3. Reykir Húnavatnshreppi, umræða um sölu. 

 

4. Æsustaðanáma, tillaga að breytingu á aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi. 

 

5. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

6. Fundargerðir: 

a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 20. ágúst 2012. 

b) Stjórnar Norðurár bs, dags. 24. mars 2012. 

c) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar , dags. 13. ágúst 2012. 

d) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 15. ágúst 2012, ásamt 

fjárhagsáætlun 2012. 

e) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, dags. ágúst 2012, ásamt fjárhagsáætlun 2012. 

f) Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 18. ágúst 2012, ásamt fjárhagsáætlun 2012. 

 

7. Bréf: 

a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 13.08.012. 

b) Frá Jafnréttisstofu, dags. 27. 07.012. 

 

8. Önnur mál. 

 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl.  13.05 

 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá: 

Fundargerð fjallskildadeildar Bólstaðarhlíðarhrepps dags, 21. ágúst 2012, bætt við í  

dagskrárlið 6 f) 

Erindi frá stjórn Geisla dags. 14. ágúst 2012, tekið fyrir undir dagskrárlið 7 c) 

 

1. Umfjöllun um erindi Húnavatnshrepps til RARIK , sem lögð voru fram á 

sameiginlegum fundi þann 13. mars 2012.  
Haukur Ásgeirsson deildarstjóri hitaveitna hjá RARIK mætti til fundar og kynnti 

kostnaðaráætlun hitaveitu frá Reykjum að Köldukinn (Alls sjö bæir).  Gert er ráð fyrir 12 km . 

stofnlögn og 2 km lögn í heimæðar.  Gert er ráð fyrir að notkun á hverjum bæ verði 5 ltr á 

mín.   Til að halda uppi 50°C hita í endastöð þá er gert ráð fyrir 58 ltr. úthlaupi (blæðingu) 

Setja þarf upp 3 þrýstiskerpistöðvar á lögninni.  Heildarkostnaður án vsk er áætlaður rúmar 74 

millj. kr.  Fram kom hjá Hauki að vegna mikils stofnkostnaðar og sóunar í kerfinu þar sem 2/3 

af vatninu fer til spillis, er ekki líklegt að þessi framkvæmd yrði samþykkt af hálfu RARIK. 
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Allir útreikningar eru miðaðir við 73°C heitt vatn úr borholu.   

 

Viðræður eru við RARIK um aðgengi sveitarfélagsins og íbúa að ljósleiðara sem lagður 

verður með hitaveitulögninni. 

 

2. Skólastarfið á Húnavöllum.  
Sigríður B. Aadnegard mætti til fundar.  Í haust hefja 61 nemandi nám við skólann.  Í 

leikskóla eru skráðir 10 nemendur.  Sama fyrirkomulag verður með námshópa og fyrra ár og 

umsjónakennarar eru þeir sömu. 

Stundartöflum hefur verið breytt, frímínutum fækkað og kennslutími aukinn, jafnframt því að 

tómstundir og íþróttastarf rúmast  nú innan skólatíma, þannig að skóladagur lengist lítillega, 

er þetta m.a. gert til að koma til móts við álit Mennta og menningarmálaráðuneytis varðandi 

skilgreiningu á skóladögum í grunnskólum. 

Elsti árgangur leikskóla kemur inn í almenna kennslu einu sinni í viku. 

 

3. Reykir Húnavatnshreppi, umræða um sölu. 
Jakob Sigurjónsson vék af fundi undir þessum lið.  Kristín Rós Sigurðardóttir mætti til fundar. 

Í umræðu um þetta mál voru tekin tvö fundarhlé. 

Lögð var fram eftirfarandi tillaga: 

Hreppsnefnd samþykkir að bjóða ábúendum Reykja jörðina til kaups, sbr. 27. gr. jarðalaga nr. 

81/2004, á grundvelli verðmats sem unnið hefur verið af Domus fasteignasölu.  Sveitarstjóra 

falið að útbúa drög að forkaupsréttartilboði sem lagt verði fyrir næsta fund hreppsnefndar. 

Tillagan var samþykkt með fjórum greiddum atkvæðum (MS, ÞS, IS, KRS) þrír sátu hjá. 

Kristín Rós yfirgaf fundinn og Jakob kom til fundar. 

 

4. Æsustaðanáma, tillaga að  breytingu á aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi. 
Fyrir liggur tillaga að breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna nýs 

efnistökusvæðis í landi Æsustaða í langadal. 

 

Hreppsnefnd samþykkti tillögu að breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 

vegna nýs efnistökusvæðis í landi Æsustaða. 

 

Óskað er eftir við Skipulagsstofnun að hún heimili að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst. 

 

Almenn kynning á aðalskipulagsbreytingunni mun fara fram á skrifstofu Húnavatnshrepps á 

Húnavöllum fyrir auglýsingu hennar. 

 

Tillgan verður send umsagnaraðilum til yfirferðar. 

 

Hreppsnefnd samþykkti einnig tillögu að deiliskipulagi vegna efnistökusvæðis í landi 

Æsustaða.  Tillagan samræmist breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 og 

verður deiliskipulagstillagan auglýst samtímis breytingu á aðalskipulagi. 

 

 

 

5. Skýrsla sveitarstjóra. 
Hreppsnefnd samþykkti að lagðir verði steyptir kantar á aðkeyrslur og plön við Húnavelli nú í 

haust.  Áætlaður kostnaður er um 700 þúsund umfram fjárhagsáætlun. 
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Lagt fram til kynningar erindi frá Daníel Gunnarssyni hjá Emax varðandi fjarskiptamál í 

sveitarfélaginu.  Sveitarstjóra falið að fá fulltrúa frá Emax á fund hreppsnefndar til viðræðna 

um þessi mál. 

 

Sveitarstjóri er tilnefndur sem tengiliður vegna framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðs 

fólks. 

 

6. Fundargerðir: 
a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 20. ágúst 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Stjórnar Norðurár bs, dags. 24. mars 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

c) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar , dags. 13. ágúst 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 15. ágúst 2012, ásamt 

fjárhagsáætlun 2012. 

Fundargerðinni fylgja einnig samningsdrög varðandi nýtingu og smölun Gilhaga.  

Samningsdrögin verða tekin til afgreiðslu á næsta fundi hreppsnefndar. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar, fjárhagsáætlunin samþykkt. 

 

e) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, dags. 19. ágúst 2012, ásamt fjárhagsáætlun 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar, fjárhagsáætlunin samþykkt. 

 

f) Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 18. ágúst 2012 og 21. ágúst 2012, 

ásamt fjárhagsáætlun 2012. 

Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar, fjárhagsáætlunin samþykkt. 

 

7. Bréf: 

a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 13.08.012. 

Efni:  Drög að landsskipulagsstefnu 2013-2024, samráðsfundur. 

Lagt fram til kynningar. 

 

b) Frá Jafnréttisstofu, dags. 27. 07.012. 

Efni:  Beiðni um afhendingu á skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála.  Óskað er eftir að 

skýrslunni sé skilað á rafrænu formi eigi síðar en 31. október 2012. 

 

Sveitarstjóra falið að ganga frá skýrslunni í samráði við Jafnréttisnefnd Húnavatnshrepps. 

 

c) Frá stjórn umf. Geisla, dags. 14. ágúst 2012. 

Efni:  Beiðni um svipað styrkframlag og verið hefur undanfarin ár. 

Samþykkt að styrkja umf Geisla um 290 þús kr. samkvæmt fjárhagsáætlun 2012. 

 

 

8. Önnur mál. 
Tekin fyrir tvö erindi sem færð voru í trúnaðarmálabók. 
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Oddviti þakkar undirbúningsnefnd íbúahátíðar 9. ágúst s.l. fyrir góð störf.  Hátíðin fór vel 

fram og var vel sótt. 

 
Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og staðfest. 

 

Fundi slitið kl. 19.17 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Guðmundur R. Halldórsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Gísli Hólm Geirsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen   


