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Mánudaginn 8. október 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. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2013, umræða um gjaldskrár og fl. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra 

 

3. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, dags. 24. sept. 2012. 

b) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 27. ágúst 2012. 

c) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 3. sept. 2012. 

d) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 4. sept. 2012 

e) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 2. okt. 2012. 

f) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 5. sept. 2012. 

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

h) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 5. sept. 2012. 

i) Skipulagsnefndar Samb. ísl. sveitarfél, dags. 17. ágúst 2012, ásamt fylgigögnum. 

 

4. Bréf: 

a) Frá Fjárlaganefnd Alþingis, dags. 03.09.012. 

b) Frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, dags. 03.09.012. 

c) Frá Valdemar Ásgeirssyni, dags. 10.09.012. 

d) Frá Svavari Kjarrval Lútherssyni, dags. 06.09.012. 

e) Frá Veraldarvinum, dags. 17.09.012. 

f) Frá Skipulagsstofnun, dags. 05.09.012. 

g) Frá Sóknarnefnd Þingeyraklausturkirkju, dags. 25.09.012 

h) Frá Sóknarnefnd Þingeyraklausturkirkju, dags. 01.10.012. 

i) Frá Skógræktarfélagi Austur-Húnvetninga, dags. 11.08.012. 

j) Frá Innanríkisráðuneyti, dags. 21.09.012. 

k) Frá Stjórn Eyvindarstaðaheiðar, ódagsett. 

l) Frá Stjórn Hveravallafélagsins ehf, dags. 03.10.012. 

 

5. Reykir Húnavatnshreppi, drög að forkaupsréttartilboði. 

 

6. Önnur mál. 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00  

 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá: 

Undir dagsksrárlið 6. verður tekin fyrir kjörskrá vegna þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. okt. 2012.  

Önnur mál færst því til dagskrárliðar 7.   

 

1. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2013, umræða um gjaldskrár og fl. 
Farið var yfir gjaldskrár, styrki og launakjör nefnda, afslætti vegna fasteignagjalda ellilífeyrisþega og 

öryrkja, gjaldskrár sorphirðu- og sorpeyðingargjalda og rótþróargjalda. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 

Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeim fundum sem hann hefur setið frá síðasta fundi hreppsnefndar þann 

22. ágúst s.l.  Farið var yfir stöðu framkvæmda.  Hreppsnefnd fór yfir þau  málefni sem hún leggur 

fyrir fund fjárlaganefndar þann 10. okt. n.k 

Lagt var fram tilboð að upphæð 1,1 millj kr. frá Einari Kolbeinssyni í gámahús á Húnavöllum.  

Hreppsnefnd samþykkti tilboðið. 

Samþykkt var að halda vinnufund vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar þann 24. okt. n.k. 
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3. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, dags. 24. sept. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 27. ágúst 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

c) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 3. sept. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 4. sept. 2012 

Lögð fram til kynningar. 

 

e) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 2. okt. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

f)  Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 5. sept. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

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

Lögð fram til kynningar. 

 

h) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 5. sept. 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

i)  Skipulagsnefndar Samb. ísl. sveitarfél, dags. 17. ágúst 2012, ásamt fylgigögnum. 

Lögð fram til kynningar. 

 

4. Bréf: 

a) Frá Fjárlaganefnd Alþingis, dags. 03.09.012. 

Efni:   Fundir sveitarstjórna með fjárlaganefnd Alþingis haustið 2012. 

Fulltrúar hreppsnefndar Húnavatnshrepps eiga fund hjá fjárlaganefndinni miðvikud. 10. okt. nk. kl. 

11.40.   

 

b) Frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, dags. 03.09.012. 

Efni:   Ráðuneytið hefur látið vinna drög að heildstæðu frumvarpi til náttúruverndarlaga.  Frumvarpið 

er hægt að nálgast á heimasíðu ráðuneytisins. 

Til kynningar. 

 

c) Frá Valdemar Ásgeirssyni, dags. 10.09.012. 

Efni:  Samkvæmt ábúðarlögum er óskað eftir umsögn hreppsnefndar Húnavatnshrepps vegna 

fyrirhugaðra kaupa ábúenda á ríkisjörðinni Auðkúlu. 

Afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar. 

 

d) Frá Svavari Kjarrval Lútherssyni, dags. 06.09.012. 

Efni:  Óskað er eftir kortagögnum sem tengjast aðal- og deiliskipulagi. 

Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

 

e) Frá Veraldarvinum, dags. 17.09.012. 

Efni:  Vinnuframlag sjálfboðaliða í verðug verkefni á árinu 2013. 

Til kynningar. 
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f)  Frá Skipulagsstofnun, dags. 05.09.012. 

Efni:  Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022, vegna efnistökusvæðis í landi 

Æsustaða. 

Skipulagsstofnun hefur farið yfir framlögð gögn og bendir á að stærð námunnar, flatarmál og 

efnismagn, þarf að koma fram í greinargerð og skýringar vantar vegna svæðis norðvestan við námuna.  

Stofnunin gerir ekki athugasemdir við að skipulagstillagan verði aulýst skv. 31. gr. skipulagslaga 

þegar þetta hefu verið lagfært. 

 

Skipulagstillagan hefur verið lagfærð samkvæmt ábendinum Skipulagsstofnunar og var til kynningar 

mánudaginn 24. september s.l á skrifstofu Húnavatnshrepps.  Skipulagstillagan hefur verið auglýst 

samkvæmt 31. gr. skipulagslaga, ásamt deiliskipulagi vegna sama efnistökusvæðis. 

 

g) Frá Sóknarnefnd Þingeyraklausturkirkju, dags. 25.09.012 

Efni:  umsókn um styrk v/fasteignagjalda 2012. 

Hreppsnefnd samþykkti styrk að upphæð 83.550 kr. vegna fasteignagjalda 2012. Liður 589-9938. 

 

h) Frá Sóknarnefnd Þingeyraklausturkirkju, dags. 01.10.012. 

Efni:  umsókn um framlag að upphæð 400 þús. kr. vegna sumaropnunar Þingeyraklausturkirkju 

sumarðið 2013. 

Erindinu var vísað til fjárhagsáætlunar 2013. 

 

i)  Frá Skógræktarfélagi Austur-Húnvetninga, dags. 11.08.012. 

Efni:  Umsókn um styrk að upphæð 450 þús. kr.  vegna upplýsingaskilta o.fl. á Gunnfríðarstöðum 

Erindinu var vísað til fjárhagsáætlunar 2013. 

 

j)  Frá Innanríkisráðuneyti, dags. 21.09.012. 

Efni:  Fyrirspurn um málstefnu sveitarfélaga skv. 130. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Erindinu var vísað til umfjöllunar í félagsmálanefnd. 

 

k) Frá Stjórn Eyvindarstaðaheiðar, ódagsett. 

Efni:  Áskorun um greiðslu skuldabréfs vegna viðbyggingar Galtarárskála. 

Sveitarstjóra falið að vinna málið í samráði við Sveitarfélagið Skagafjörð og Eyvindarstaðarheiði ehf. 

 

l)  Frá Stjórn Hveravallafélagsins ehf, dags. 03.10.012. 

Efni:  Boðað er til aukahluthafafundar Hveravallafélagsins ehf, fimmtudaginn 11. október kl. 10.00 

Hreppsnefnd samþykkti að oddviti fari með atkvæði Húnavatnshrepps á fundinum. 

 

5. Reykir Húnavatnshreppi, drög að forkaupsréttartilboði. 

Fyrir fundinum liggja drög að forkaupsréttartilboði.  Jakob Sigurjónsson vék af fundi undir þessum lið 

Kristín Rós Sigurðardóttir mætti til fundar. 

 

Hreppsnefnd samþykkti með fjórum atkvæðum (ÞS, MS,HSG,KRS) að ábúendum á Reykjajörðinni 

verði boðin jörðin til kaups samkvæmt fyrirliggjandi drögum að forkaupsréttartilboði með 

samþykktum breytingum, þrír voru á móti (JG,GS,HÓ) 

 

Að ósk fulltrúa A-lista var tekið stutt fundarhlé. 

 

Fulltrúar A-lista lögðu síðan fram eftirfarnadi bókun: 

Fulltrúar A-lista telja það skyldu sveitarstjórnarmanna að selja eignir hreppsins á hæsta mögulega 

verði, sé ætlunin að selja þær á annað borð.  Er það í samræmi við álit Páls Arnórs Pálssonar hrl. sem 

hann vann fyrir sveitarfélagið og lagt var fram á síðasta fundi hreppsnefndar.  Því telja fulltrúar A-lista 

nauðsynlegt að auglýsa Reykjajörðina áður en forkaupsréttur er boðin ábúendum.  Fulltrúar A-lista 

lýsa fullum vilja til að ábúendur Reykja fái hluta jarðarinnar keyptan eftir réttum leiðum. 
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Kristín Rós Sigurðardóttir yfirgaf fundinn.  Jakob Sigurjónsson mætti aftur til fundar. 

 

Að ósk fulltrúa E-lista var tekið stutt fundarhlé. 

 

Fulltrúar E-lista lögðu síðan fram eftirfarandi bókun: 

Fulltrúar E-lista mótmæla því að Reykjajörðin sé ekki boðin til kaups eftir réttum leiðum.  Það liggur 

fyrir lögfræðilegt álit á því að leigusamningurinn um Reyki sé ábúðasamningur og því gildi 27 gr. 

jarðarlaga um forkaupsrétt ábúenda, enda hefur verðmat farið fram af löggiltri fasteignasölu. 

 

6. Kjörskrárstofn vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012. 

Fyrir fundinum liggur kjörskrárstofn vegna ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. október 2012  

Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá þjóðskrár 29. september 2012.   

Hreppsnefnd yfirfór kjörskrárstofn.  Á kjörskrá eru alls 309 einstaklingar konur 132 og 177 karlar. 

 

Hreppsnefnd samþykkti kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með fyrirvara um hugsanlegar 

breytingar. 

 

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

 

Kjörskrá Húnavatnshrepps liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins á Húnavöllum frá 

miðvikudeginum 10. október og til kjördags. 

 

7. Önnur mál. 

 

Tekið var fyrir erindi og fært í trúnaðarmálabók. 

 

Eftirfarandi bókanir voru samþykktar: 

 

Austur-Húnavatnssýsla skipar skv. lögum Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) tvo 

menn í stjórn SSNV hverju sinni. Samkvæmt hefð hefur Húnavatnshreppur skipað fulltrúa í stjórn 

SSNV seinni helming kjörtímabils. Nú er komið að því að kjósa í stjórn SSNV til næstu tveggja ára og 

tilnefnir Húnavatnshreppur Þóru Sverrisdóttur sem fulltrúa fyrir Austur-Húnavatnssýslu næstu tvö árin 

enda hefur sveitarfélagið ekki átt fulltrúa í stjórn SSNV sl. tvö ár. 
   Sent sveitarfélögunum Skagaströnd, Blönduósbæ og Skagabyggð. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps skorar á ríkisstjórn Íslands að sjá til þess að fjárhagslegt tjón sem 

bændur urðu fyrir í átakaveðri sem gekk yfir héraðið 9. – 11. september sl. verði að fullu bætt, enda 

um náttúruhamfarir að ræða sem ekki er hægt að ráða við.  

 

Vegna óveðurs þess sem gekk yfir þann 9.-11. sept. s.l. og afleiðinga þess „búfjárskaða“ óskar 

hreppsnefnd Húnavatnshrepps eftir því við Almannavarnarnefnd A-Hún, að hún skýri hvað þurfi að 

koma til svo til inngrips hennar eða afskipta komi. 

 

Fleira ekki gert, 

 

Fundi slitið kl. 19.50 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Hjálmar Ólafsson 
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__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðrún Sigurjónsdóttir 

 

 

__________________________            _____________________________  

Haukur Suska Garðarsson    Jens P Jensen   


