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Fimmtudaginn 18. mars 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum. kl. 11.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum.  Jens P. 
Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum.  

Dagskrá:  

1. Hveravellir, Gunnar Guðjónsson rekstrarstjóri mætir til fundar.  

2. Skýrsla sveitarstjóra.  

3. Fundargerðir: 
a)  Félagsmálanefndar Húnavatnshrepps, dags. 1. febr. 2010. 
b) Stjórnar Byggðasaml. um Tónlistarskóla A-Hún, dags. 11. febr. 2010. 
c) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál í A-Hún., dags. 20. Jan. 2010. 
d) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 3. febrúar 2010. 
e) Stjórnar SSNV, dags. 9. febrúar 2010. 
f) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 4. mars 2010.  

4. Fjárhagsáætlanir byggðasamlaga vegna ársins 2010. 
a)  Byggðasamlags um Félags- og skólaþjónustu A-Hún. 
b) Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún.  

5. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022.  

6. Bréf: 
a) Frá Lánasjóði Sveitarfélaga, dags. 24. jan. 2010. 
b) Frá starfsfólki Húnavallaskóla, dags. 4. febrúar 2010. 
c) Frá Umhverfisráðuneyti, dags. 24. febrúar 2010. 
d) Frá Ekron, dags. 17. febrúar 2010. 
e) Frá Náttúrustofu Norðurlands vestra, dags. 8. febrúar 2010. 
f) Frá Sesselju Bjarnadóttur, dags. 23. febrúar 2010. 
g) Frá Kjartani Lárussyni, dagsett í febrúar 2010. 
h) Frá Skipulagsstofnun, dags. 1. mars 2010. 
i) Frá Umhverfisráðuneyti, dags. 2. mars 2010. 
j) Frá stjórn Vilko ehf, ódagsett. 
k) Frá Vegagerðinni, dags. 15. janúar 2010.  

(frestað frá fundi hreppsnefndar þann 2. febrúar s.l.)  

7.  Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.05 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: 
Erindi frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf, tekið fyrir undir dagskrárlið 6 l) 
Erindi frá Tækifæri hf, tekið fyrir undir dagskrárlið 6 m) 
Erindi frá SSNV, tekið fyrir undir dagskrárlið 6 n)    

1. Hveravellir, Gunnar Guðjónsson rekstrarstjóri mætir til fundar. 
Farið yfir málefni Hveravalla.  Rætt um breytt verklag varðandi styrki sem sótt er um til hins 
opinbera.  Gera þarf greinargerð varðandi aðstöðuna og umbætur á henni. 
Eftirfarandi þætti er brýnt að lagfæra: 
Fá gott neysluvatn:  Bora þarf eftir neysluvatni, borað yrði utan verndarsvæðis. 
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Lagfæra aðstöðu vegna veitingasölu:  Rútuumferð er mikil.  Nauðsynlegt er að geta tekið á 
móti 60 

 
100 manns í mat. 

Rafmagnsframleiðsla:  Yfir veturinn er keyrð lítil vél, olíueyðsla um 80 ltr á mánuði.  Um 
sumarið er keyrð stærri vél en hægt er að ná olíueyðslu meira niður með ákveðnum 
breytingum.  Rætt um framleiðslu á rafmagni með tvenndarvélum.  Þá þarf að bora eftir heitu 
vatni.  Sækja þarf um styrki í verkefnið, sem rannsóknar- og nýsköpunarverkefni. 
Lagfæringar á Kjalvegi:  Til að selja vetrarþjónustu er lykilatriði að lagfæra um 9 km kafla 
við Hveravelli. 
Ræddar ýmsar hugmyndir varðandi uppbyggingu á Hveravöllum.  Rætt um mannaráðningar 
yfir sumarið og nýtingu á vinnuafli frá Húnavatnshreppi. 
Þann 9 apríl n.k. verður haldið í Húnaveri málþing um Hveravelli.   

2. Skýrsla sveitarstjóra. 
Sveitarstjóri kynnti stöðu mála varðandi ársreikninga sveitarfélagsins fyrir árið 2009.  Gert er 
ráð fyrir að þeir verði lagðir fram á næsta fund hreppsnefndar.  

Samþykkt var að sveitarstjóri sendi umsagnir, samkvæmt umræðu á fundinum,  varðandi 
frumvarp til skipulagslaga, þskj. 742-425. mál.  Frumvarp til laga um mannvirki, þskj. 743-
426. mál. Frumvarp til laga um beytingu á lögum um brunavarnir, nr. 75/2000, með síðari 
breytingum, þskj. 744-427. mál.  

Lagt fram erindi frá Hjálmari Ólafssyni, dags. 12. mars s.l. varðandi ræsi í Vaglavegi. 
Erindið var samþykkt.  

Hreppsnefnd ræddi breytingar á leiguverði húsnæðis í eigu sveitarfélagsins og fól sveitarstjóra 
að vinna málið áfram.  

3. Fundargerðir: 
a)  Félagsmálanefndar Húnavatnshrepps, dags. 1. febr. 2010. 

Lögð fram til kynningar.  

b) Stjórnar Byggðasaml. um Tónlistarskóla A-Hún, dags. 11. febr. 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

c) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál í A-Hún., dags. 20. Jan. 
2010. 

Lögð fram til kynningar.  

d) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 3. febrúar 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e) Stjórnar SSNV, dags. 9. febrúar 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

f) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 4. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar.    
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4. Fjárhagsáætlanir byggðasamlaga vegna ársins 2010. 
a)  Byggðasamlags um Félags- og skólaþjónustu A-Hún. 

Í áætluninni er gert ráð fyrir að framlög aðildarsveitarfélaga í rekstrarkostnaði verði 35.5 
millj. kr. Hlutur Húnavatnshrepps er áætlaður 8.069 þúsund kr.  
Hreppsnefnd gerir ekki athugasemd við áætlunina.  

b) Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún. 
Í áætluninni er gert ráð fyrir að framlög aðildarsveitarfélaga í rekstrarkostnaði verði 11.139 
þúsund kr. Hlutur Húnavatnshrepps er áætlaður 2.782 þúsund kr.  
Hreppsnefnd gerir akki athugasemd við áætlunina.   

5. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022. 
Vinna við aðalskipulag Húnavatnshrepps hófst í febrúar 2008. Ákveðið var að samþætta 
vinnu við Staðardagskrá 21 (velferðaráætlun) og skipulagsáætlunina í eina heildstæða áætlun 
fyrir sveitarfélagið. Tvær nefndir á vegum sveitarfélagsins leiddu þetta starf.  Annars vegar 
var sérstök nefnd sem horfði á áætlunina út frá sjónarhorni Staðardagskrár 21.  Hins vegar 
nefnd sem leit á þann part áætlunarinnar sem sneri að skipulagsmálum.  Síðan var þessi vinna 
samþætt sem kostur var í greinargerð skipulagsins.  Skipulagsfulltrúar Landmótunar hf og 
fulltrúi Staðardagskrár 21 unnu með nefndunum og sátu nokkra fundi þeirra. 
Haldnir voru þrír íbúafundir á Húnavöllum og voru þeir vel sóttir.  Afrakstur þessara funda 
var nýttur til stefnumörkunar, bæði hvað varðar Staðardagskrá 21 og aðalskipulagið.  

Fyrir fundinum liggja greinargerð aðalskipulagsins og umhverfisskýrsla ásamt 
sveitarfélagauppdrætti, þéttbýlisuppdrætti, byggðaruppdrætti og skýringauppdráttum.    

Eftirfarandi samþykkt var gerð: 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir að óska eftir heimild Skipulagsstofnunar til að 
auglýsa fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022, sbr. 17. gr. 
skipulagslaga nr. 73/1977.  

6. Bréf: 
a) Frá Lánasjóði Sveitarfélaga, dags. 24. jan. 2010. 

Efni:  Lánasjóður sveitarfélaga óskar eftir því að sveitarstjórn veiti almenna heimild fyrir því 
að lánasjóðurinn birti upplýsingar um stöðu lána sveitarfélagsins hjá sjóðnum.  

Eftirfarandi bókun var samþykkt samhljóða: 
Hér með veitir sveitarstjórn, með vísan til 60. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 
Lánasjóði sveitarfélaga heimild að miðla upplýsingum um lán sveitarfélagsins hjá 
lánasjóðnum opinberlega og til fjárfesta, þ.m.t. upplýsingar um nafn skuldara, tilgang láns, 
stöðu láns, lánstíma og önnur kjör.  Upplýsingunum er miðlað í þeim tilgangi að fjárfestar 
hafi sem besta mynd af útlánasafni og starfsemi lánveitanda og mun miðlunin einkum eiga sér 
stað í gögnum frá lánveitanda s.s. í ársreikningum, árshlutareikningum, fjárfestakynningum 
og afmælisritum.      
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b) Frá starfsfólki Húnavallaskóla, dags. 4. febrúar 2010. 
Efni:  Umsókn um styrk til námsferðar. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja starfsmenn skólans um 20 þús kr. á einstakling og vísar 
helmingi upphæðarinnar á fjárhagsliði 4211 og 4921 undir grunnskóla og eftirstöðvum til 
endurskoðunar á fjárhagsáætlun 2010.  

c) Frá Umhverfisráðuneyti, dags. 24. febrúar 2010. 
Efni:  Vegna breytinga á svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016, er varða 
Sölvabakka, Hnjúka í Blönduósbæ og Öxl II í Húnavatnshreppi, sendir ráðuneytið 
undirritaðan uppdrátt ásamt afriti af auglýsingu sem birtast mun í B-deild Stjórnartíðinda. 
Lagt fram til kynningar.  

d) Frá Ekron, dags. 17. febrúar 2010. 
Efni:  Ósk um afnot af Húnavallaskóla fyrir aðstandendur áfengis- og vímuefnaneytenda með 
áherslu á fjölskyldumálefni og börn. 
Vegna þessa erindis vill hreppsnefnd Húnavatnshrepps taka fram að ekki standi til að leggja 
niður skólastarf á Húnavöllum.  

e) Frá Náttúrustofu Norðurlands vestra, dags. 8. febrúar 2010. 
Efni:  Fræðsludagur um náttúrufar í Húnavatnssýslum 10 apríl 2010, ósk um styrk. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja verkefnið um 20 þús kr.   

f) Frá Sesselju Bjarnadóttur, dags. 23. febrúar 2010. 
Efni:  Fundur með starfshópi um utanvegaakstur. 
Sveitarstjóra falið að boða fjallskilastjórnir til fundar um málið.  

g) Frá Kjartani Lárussyni, dagsett í febrúar 2010. 
Efni:  Varðar aðstoð í uppbyggingu ferðamála. 
Lagt fram til kynningar.  

h) Frá Skipulagsstofnun, dags. 1. mars 2010. 
Efni:  Vakin er athygli á úrskurði úrskurðanefndar skipulags- og byggingarmála frá 7 sept. 
2009, í máli nr. 114/2008 (Aspargrund). 
Lagt fram til kynningar.  

i) Frá Umhverfisráðuneyti, dags. 2. mars 2010. 
Efni:  Dagur umhverfisins 2010 

 

viðburðir og viðurkenningar. 
Erindinu var vísað til umfjöllunar í menningarnefnd.  

j) Frá stjórn Vilko ehf, ódagsett. 
Efni:  Aðalfundarboð. 
Samþykkt að oddviti fari með atkvæði Húnavatnshrepps á fundinum.  

k) Frá Vegagerðinni, dags. 15. janúar 2010.  
(frestað frá fundi hreppsnefndar þann 2. febrúar s.l.) 

Efni:  Tillaga frá Vegagerðinni um veglínu á nýjum stofnvegi, Húnavallaleið, milli 
Brekkukots í Húnavatnshreppi og Skriðulands í Blönduósbæ. 
Sveitarstjóra falið að svara erindinu og vísa til greinargerðar í aðalskipulagi Húnavatnshrepps 
2010-2022, þar sem erindinu er hafnað. 
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l)  Frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf, dags. 15. febrúar 2010. 
Efni:  Fundarboð á aðalfund lánasjóðsins þann 26 mars n.k. 
Sveitarstjóri fari með atkvæði Húnavatnshrepps á fundinum.  

m)  Frá Tækifæri hf, dags. 15. mars 2010. 
Efni:  Fundarboð. 
Lagt fram til lynningar.  

n)  Frá SSNV, dags. 15. mars 2010. 
Efni:  Myndun þjónustusvæðis á Norðurlandi vestra vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðra frá 
ríki til sveitarfélaga þann 1. janúar 2011. 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps staðfestir þátttöku sveitarfélagsins í myndun þjónustusvæðis 
um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra, sem helgast af sveitarfélagamörkum Bæjarhrepps, 
Húnaþings vestra, Húnavatnshrepps, Blönduósbæjar, Skagabyggðar, svf Skagastrandar,   
svf Skagafjarðar, Akrahrepps og Fjallabyggðar.  

7.  Önnur mál. 
Engin umræða fór fram undir þessum lið.   

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.00   

__________________________           _________________________ 
Björn Magnússon     Tryggvi Jónsson         

__________________________   __________________________ 
Birgir Ingþórsson     Birgitta Halldórsdóttir   

__________________________        __________________________ 
Jóhanna E. Pálmadóttir    Jón Gíslason    

__________________________   ___________________________        
Gróa M. Lárusdóttir     Jens P Jensen 
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