Hreppsnefnd Húnavatnshrepps
135. fundur.
Miðvikudaginn 3. júlí 2013 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)
Nefndar um reglur um viðhald og nýbyggingu girðinga á vegum Húnavatnshrepps,
dags. 11. júní 2013.
b)
Nefndar um fyrirkomulag smölunar og girðingarviðhalds á Sauðadal, dags. 11. júní
2013.
c)
Fundar með landeigendum norðan Sauðadalsgirðingar og landeigendum á Sauðadal,
dags, 19. júní 2013.
d)
Menningar- íþrótta- og æskulýðsnefndar Húnavatnshrepps, dags. 18. júní 2013.
e)
Hússtjórnar Húnavers, dags. 24. júní 2013.
f)
Stjórnar bs., um menningu og atvinnumál í A-Hún., dags. 13. maí 2013.
g)
Stjórnar bs,. um Tónslistarskóla A-Hún, dags. 26. júní 2013.
h)
Stjórnar bs., um málefni fatlaðra á Norðurl-vestra, dags. 24. maí 2013.
i)
Stjórnar SSNV, dags. 24. maí 2013.
j)
Stöðufundar um málefni fatlaðra á Norðurl-vestra, dags. 19. júní 2013.
k)
Stjórnar SSKS, dags. 17. maí 2013.
l)
Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 16. maí 2013.
m)
Stjórnar Samtaka orkusveitarféalga, dags. 24. maí 2013.
n)
Stjórnar Samtaka orkusveitarféalga, dags. 5. júní 2013.
o)
Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 31. maí 2013.

3.

Bréf:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

4.

Frá RARIK, dags. 03.06.2013.
Frá Orkustofnun, dags. 03.06. 2013.
Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 31.05.2013.
Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 30.05.2013.
Frá stjórnarformanni Hveravallafélagsins ehf., dags. 03.06.2013.
Frá Tónlistarskólanum á Akureyri, dags. 07.06.2013.
Frá EBÍ, dags. 11.06.2013.
Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 06.06.2013.
Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 12.06.2013.
Frá Skipulagsstofnun, dags. 12.06.2013.
Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 10.06.2013.
Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 12.06.2013.

Önnur mál.

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00
Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá: Fundargerð stjórnar Fasteigna
Húnavatnshrepps ehf., dags. 28. júní 2013, tekin fyrir undir dagskrárlið 2.p) Fundargerð aðalfundar
Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., dags. 28. júní 2013, tekin fyrir undir dagskrárlið 2.q) Fundargerð
fjallskilanefndar Auðkúluheiðar, dags. 16. júní, tekin fyrir undir dagskrárlið 2.r). Fundargerð stjórnar
Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 25. júní, tekin fyrir undir dagskrárlið 2.s). Samþykkt um stjórn
og fundarsköp Húnavatnshrepps, tekin fyrir undir dagskrárlið 4. Önnur mál færast því undir
dagskrárlið 5.
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1.
Skýrsla sveitarstjóra.
Fyrir fundinum liggja drög að samningi við iCell ehf, ásamt viðaukum. Hreppsnefnd samþykkti
drögin og fól sveitarstjóra að undirrita samninginn. Gert er ráð fyrir að uppsetningu á fjarskiptakerfinu
verði lokið fyrir ágúst lok.
Svo virðist sem engar áætlanir séu hjá Símanum eða Vodafone um úrbætur á gsm sambandi við
austanvert Svínavatn eða fremst í Svartrárdal.
Bjarni Þór Einarsson byggingarfulltrúi Húnavatnshrepps mun einnig gegna starfi skipulagsfulltrúa
Húnavatnshrepps frá 1. júlí 2013.
Samþykkt var að greiða áfallinn kostnað fulltrúa sveitarfélagsins í stjórn Sjálfseignastofnunar
Eyvindarstaðaheiðar vegna þjóðlendumála.
Kynnt úttekt á sjálfbærni Blöndustöðvar sem mun fara fram dagana 9-13 sept. n.k.
Gengið hefur verið frá sölu á hluta Reykja til ábúenda og samningur undirritaður.
Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi hefur boðið fulltrúum hreppsnefndar til móttöku þann 20. júlí n.k. í
tilefni þess að nú er lokið fyrsta áfanga endurbóta á Dvalardeild HSB.
2.

Fundargerðir:
a)
Nefndar um reglur um viðhald og nýbyggingu girðinga á vegum Húnavatnshrepps,
dags. 11. júní 2013.
Eftirfarandi reglur voru samþykktar:
Viðhald og nýbygging girðinga þar sem kostnaðarhlutdeild Húnavatnshrepps er 80% skal unnið af
aðilum sem sveitarfélagið semur við. Efniskaup skulu einnig vera á vegum Húnavatnshrepps.
Nauðsynlegt er að ná samkomulagi við landeigendur um hagkvæmustu leiðir um viðhald og
endurbætur þeirra girðinga, sem Húnavatnshreppur er aðili að og eru með annarri kostnaðarskiptingu.
Húnavatnshreppur áskilur sér rétt til að gera úttekt á girðingum og viðhaldi þeirra áður en greiðsla á
hlut sveitarfélagsins fer fram.
b)

Nefndar um fyrirkomulag smölunar og girðingarviðhalds á Sauðadal, dags. 11. júní
2013.
Þóra Sverrisdóttir yfirgaf fundinn. Jakob Sigurjónsson tók við stjórn fundarins.
Lögð fram til kynningar.
c)

Fundar með landeigendum norðan Sauðadalsgirðingar og landeigendum á Sauðadal,
dags, 19. júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
d)
Menningar- íþrótta- og æskulýðsnefndar Húnavatnshrepps, dags. 18. júní 2013.
Þóra Sverrisdóttir mætti til fundar og tók við stjórn fundarins.
Friðarhlaupið fór fram 2. júlí, hlaupið var með friðarkyndilinn frá þjóðvegi 1 upp Reykjabraut, endað á
Húnavöllum og þar var gróðursett friðartré á lóð leikskólans Vallabóls. Ánægja var með hversu vel
tókst til og margir sem tóku þátt. Meningar- íþrótta- og æskulýðsnefnd, aðstandendum friðarhlaupsins
og öllum sem tóku þátt eru færðar þakkir fyrir sitt framlag og góða stund.
e)
Hússtjórnar Húnavers, dags. 24. Júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
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f)
Stjórnar bs., um menningu og atvinnumál í A-Hún., dags. 13. maí 2013.
Lögð fram til kynningar.
g)
Stjórnar bs,. um Tónslistarskóla A-Hún, dags. 26. júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
h)
Stjórnar bs., um málefni fatlaðra á Norðurl-vestra, dags. 24. maí 2013.
Lögð fram til kynningar.
i)
Stjórnar SSNV, dags. 24. Maí 2013.
Lögð fram til kynningar.
j)
Stöðufundar um málefni fatlaðra á Norðurl-vestra, dags. 19. júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
k)
Stjórnar SSKS, dags. 17. maí 2013.
Lögð fram til kynningar.
l)
Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 16. maí 2013.
Lögð fram til kynningar. Hreppsnefnd Húnavatnshrepps gerir ekki athugasemd við drög að
stefnumörkun SO.
m)
Stjórnar Samtaka orkusveitarféalga, dags. 24. Maí 2013.
Lögð fram til kynningar.
n)
Stjórnar Samtaka orkusveitarféalga, dags. 5. Júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
o)
Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 31. Maí 2013.
Lögð fram til kynningar.
p)
Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., dags. 28. Júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
q)
Aðalfundar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., dags. 28. Júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
r)
Fjallskilanefndar Auðkúluheiðar, dags. 16. Júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
Hreppsnefnd samþykkti að girðing austan Auðkúluréttar ca 80 m kafli verði lagfærð í samráði við
landeiganda.
Hreppsnefnd samþykkti að beina því til stjórnar Auðkúluheiðar ehf., að annast uppsettningu á
beitarhólfi fyrir gangnahross við Áfanga.
s)
Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 25. júní 2013.
Lögð fram til kynningar.
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3.

Bréf:
a)
Frá RARIK, dags. 03.06.2013.
Efni: Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir 1600 m djúpri borholu um 100 m suðaustur frá núverandi
borholu RR-12 í landi Reykja við Húnavelli.
Erindinu var vísað til umfjöllunar í skipulags- og byggingarnefnd.
b)
Frá Orkustofnun, dags. 03.06. 2013.
Efni: Beiðni um umsögn um rannsóknarleyfi til jarðhitaleitar í landi Reykja í Húnavatnshreppi.
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps gerir ekki athugasemd við að RARIK fái rannsóknarleyfi til
jarðhitaleitar í landi Reykja í Húnavatnshreppi. Nýlega var gengið frá sölu á umræddu landi til
ábúenda á Reykjum. Fyrir liggur að þau gera ekki athugsemdir við útgáfu rannsóknarleyfis.
c)
Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 31.05.2013.
Efni: Leiðbeiningar til sveitarstjórna um viðauka við fjárhagsáætlun.
Til kynningar.
d)
Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 30.05.2013.
Efni: Nýsköpunarráðstefna og nýsköpunarverðlaun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu 2013.
Til kynningar.
e)
Frá stjórnarformanni Hveravallafélagsins ehf., dags. 03.06.2013.
Efni: Varðar ferðaþjónustu á Hveravöllum, uppbyggingu og framtíðarsýn.
Til kynningar.
f)
Frá Tónlistarskólanum á Akureyri, dags. 07.06.2013.
Efni: Umsókn um tónlistarnám á grunnstigi frá nemanda með lögheimili í Húnavatnshreppi.
Hreppsnefnd samþykkti kostnaðarþáttöku sveitarfélagsins vegan umsóknarinnar.
g)
Frá EBÍ, dags. 11.06.2013
Efni: Varðar umsóknir í styrktarsjóð EBÍ 2013.
Lagt fram til kynningar.
h)
Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 06.06.2013.
Efni: Umsókn frá Ægi Sigurgeirssyni kt. 090859-2779, Stekkjardal, 541 Blönduósi, um leyfi til að
reka gististað í flokki II að Stekkjardal, 541 Blönduós.
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir erindið fyrir sitt leyti.
i)
Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 12.06.2013.
Efni: Umsókn frá Gunnari Guðjónssyni kt. 070364-2049, Holtsbúð 27, 210 Garðabæ, f.h. Hveravalla
ehf., um endurnýjun á leyfi til að reka gististað í flokki V og nýju leyfi fyrir veitingastað í flokki II að
Hveravöllum.
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir erindið fyrir sitt leyti.
j)
Frá Skipulagsstofnun, dags. 12.06.2013.
Efni: Tvö erindi sem varða framkvæmdaleyfi vegan efnistöku í landi Ljótshóla og í landi SyðriLöngumýrar. Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemd við að sveitarstjórn veiti leyfi fyrir efnistöku á
þessum svæðum, merktum E 11 og E 14 í gildandi aðalskipulagi.
Til kynningar.
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k)
Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 10.06.2013.
Efni: Varðar kæru til ráðuneytisins dags. 17. mars 2013. Ráðuneytið telur ekki tilefni til frekari
afskipta af málinu.
Til kynningar.
l)
Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 12.06.2013.
Efni: Varðar kæru til ráðuneytisins dags. 17. mars 2013.
Efni: Álit ráðuneytisins í stjórnsýslumáli nr. IRR12080262, dags. 11. júní s.l., sem varðar þá
málsmeðferð er lá að baki þeirri ákvörðun hreppsnefndar Húnavatnshrepps 27. apríl 2011, að taka
tilboði Egils Herbertssonar í skólaakstur fyrir Húnavallaskóla.
Eftir ógildingu kærunefndar útboðsmála á ákvörðun hreppsnefndar, telur ráðuneytið ekki tilefni til
frekari aðgerða í málinu.
Til kynningar.
4.
Samþykkt um stjórn og fundarsköp Húnavatnshrepps.
Innanríkisráðuneytið hefur staðfest með bréfi dags. 21. maí s.l. samþykkt um stjórn og fundarsköp
Húnavatnshrepps. Samþykktin var birt í B-deild stjórnartíðinda dags. 4. júní 2013 og hefur öðlast
gildi.
Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar frá eldri samþykkt um nefndaskipan og hlutverk nefnda:
Í eldri samþykkt fór hreppsnefnd Húnavatnshrepps með málefni skipulagsnefndar. Byggingar- og
umhvefisnefnd fór með byggingarmál og umhverfismál.
Í nýrri samþykkt tekur skipulags- og byggingarnefnd yfir hlutverk hreppsnefndar varðandi
skipulagsmál og byggingar- og umhverfisnefndar varðandi byggingarmál. Nefndin starfar skv. 7. gr.
laga um mannvirki nr 160/2010 og 6. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin er skipuð sömu
fulltrúum og voru í byggingar- og umhverfisnefnd samkvæmt eldri samþykkt.
Atvinnumála- og fjarskiptanefnd, fer með atvinnu- fjarskipta- og samgöngumál sveitarfélagsins.
Nefndin er skipuð sömu fulltrúum og voru í atvinnumála- og samgöngunefnd samkv. eldri samþykkt.
Menningar- og æskulýðsnefnd, fer með æskulýðs- íþrótta- og menningarmál. Nefndin er skipuð sömu
fulltrúum og voru í menningarmála- íþrótta- og æskulýðsnefnd samkv. eldri samþykkt.
Félagsmálanefnd er lögð niður. Húnavatnshreppur á einn aðalmann og einn til vara í stjórn
byggðasamlags um félags- og skólaþjónustu Austur-Húnvetninga, sem fer með verkefni á grundvelli
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnavernd, þjónustuhóp aldraðra, málefni fatlaðra og
grunnskóla og leikskóla.
Sveitarstjóra var falið að gera drög að erindisbréfum fyrir ofangreindar nefndir og senda þau til
yfirferðar í sveitarstjórn.
Að öðru leyti er nefndarskipan og hlutverk nefnda óbreytt frá fyrri samþykkt.
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5.
Önnur mál.
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir áhyggjum vegna lágrar vatnsstöðu í Blöndulóni. Mikil hætta er á
sandfoki úr lónsstæðinu við þessi skilyrði og aukin slysahætta á búfé. Nauðsynlegt er að vel verði
fylgst með framvindu mála og gripið til aðgerða ef þurfa þykir.

Fleira ekki gert
Fundi slitið kl. 16,40

_________________________
Þóra Sverrisdóttir

____________________________
Jón Gíslason

________________________
Jakob Sigurjónsson

_____________________________
Guðmundur R. Halldórsson

__________________________
Magnús R. Sigurðsson

______________________________
Jóhanna E. Pálmadóttir

__________________________
Ingibjörg Sigurðardóttir

_____________________________
Jens P. Jensen
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