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Fimmtudaginn 16. desember 2010 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar 
á Húnavöllum kl. 11.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   
Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 
undirskriftum.  

Dagskrá: 
1. Gjaldskrár, styrkir og launakjör nefnda.  
2. Fjárhagsáætlun ársins 2011 

 

fyrri umræða.      
3. Fundargerðir:  

a)  Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 25. nóv. 2010.  
b)  Atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps, dags. 7. des. 2010. 
c)  Stjórnar Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar, dags. 31. mars 2010 og  
      17. ágúst 2010.   

4.  Bréf.  
a)  Frá Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál, dags. 20.11.2010.  
b)  Frá Ingþóri Kristmundssyni og Ingibjörgu Jónsdóttur, dags. 24.11.2010. 
c)  Frá Guðrúnu Bjarnadóttur, Hjálmari Ólafssyni, Helga Ingólfssyni og  
      Alfreð Hjaltalín, dags. 3. 12. 2010.  
d)  Frá Sólveigu Friðriksdóttur, dags. 30.11.2010. 

5. Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.00 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins. 
Fundargerðir Hveravallafélagsins ehf dags. 18.10.2010, 23.10.2010, 06.12.2010 og 07.12.2010 teknar 
fyrir undir dagskrárliðum 3. d) 3. e)  3. f)  og 3.g) 
Bréf frá foreldrum nemenda í Húnavallaskóla dags. 14.12.2010, tekið fyrir undir dagskrárlið 4. e)  

1. Gjaldskrár, styrkir og launakjör nefnda.  
Eftirfarandi samþykkt var gerð vegna styrkja á árinu 2011: 
Námsstyrkir vegna tónlistarnáms á framhaldsskólastigi verða felldir niður. 
Greiðslur vegna ristarhliða í heimkeyrslur lögbýla verða felldar niður. 
Felld verður niður greiðsluþátttaka í hráefniskostnaði mötuneytis grunnskóla og leikskóla.  

Eftirfarandi samþykkt var gerð varðandi launakjör á árinu 2011: 
Laun hreppsnefndar, annara nefnda, fjallskilastjóra og oddvita  lækka um 10% frá fyrra ári  

Samþykkt var að gjald vegna gæslu á börnum starfsmanna Húnavallaskóla verði 1000 kr á barn á dag.  

Samþykkt var að nota viðmiðunarreglur Sambands ísl. Sveitarfélaga um greiðslur leikskóladvalar 
barna utan lögheimilissveitarfélags.  Sækja þarf sérstaklega um þessar greiðslur á skrifstofu 
sveitarfélagsins.  

Til að ná fram sparnaði í sorphirðu var eftirfarandi samþykkt:  
Gámasvæðum verður fækkað  í þrjú á árinu 2011.  Við Aralæk, Dalsmynni og Húnaver. 
Opnir gámar fyrir járn og timbur verða ekki á gámasvæðum, heldur eingöngu lokaðir midi gámar fyrir 
heimilissorp.         



  
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps  

98. fundur.  

2  

Eftirfarandi gjaldskrá fyrir sorphirðu- og sorpeyðingu í Húnavatnshreppi var samþykkt: 
1. gr. 
Gjaldskrá er sem hér greinir:  

I. 
Sorphirðugjald á íbúðir, lögbýli, íbúðarhús:  kr. 20.000  
Sorpeyðingargjald á íbúðir, lögbýli, íbúðarhús: kr.   7.000  

Sorphirðugjald vegna hverrar aukalosunar frá  
íbúðum, lögbýlum og íbúðarhúsum     kr.    1.800  

      II. 
Sorpeyðingargjald á sumarhús:    kr.   5.000 
Enda geti notendur þeirra losað sig við sorp 
á gámasvæði sveitarfélagsins.  

      III. 
Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á fyrirtæki: 
Fyrirtæki, stofnanir og aðrir lögaðilar greiða sorphirðugjald samkvæmt áætlun um kostnað við 
sorphirðu frá þeim. 
Sorphirðugjald:  
Flokkur 1.     kr.         22.000    
Flokkur 2.      kr.         86.000 
Flokkur 3.     kr.       130.000 
Flokkur 4.     kr.       380.000 
Flokkur 5.     kr.    1.298.000  

Fyrirtæki stofnanir og aðrir lögaðilar greiða sorpeyðingargjald samkvæmt áætluðu sorpmagni sem 
frá þeim fellur. 
Flokkur 1. Áætlað magn allt að                   860 kg       kr.     8.600 
Flokkur 2. Áætlað magn allt að                  1.600 kg.           kr.   16.000 
Flokkur 3. Áætlað magn allt að          3.300 kg.           kr.   33.000 
Flokkur 4. Áætlað magn allt að          6.400 kg            kr.   64.000 
Flokkur 5. Áætlað magn allt að        21.600 kg.         kr. 216.000 
Flokkur 6. Áætlað magn allt að        35.100 kg.       kr. 351.000  

Hreppsnefnd raðar fyrirtækjum í flokka eftir eðli og umfangi þeirra.   

2. gr.  
Að lokinni álagningu skv. 1. gr. hafa greiðendur 30 daga frest til að gera athugasemdir við 
gjaldtöku  Húnavatnshrepps.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og vel rökstuddar.  Hreppsnefnd 
er heimilt að breyta gjaldtöku með tilliti til réttmætis framsettra athugasemda.  

3. gr. 
Gjaldskrá þessi er samþykkt af hreppsnefnd Húnavatnshrepps 16. desember 2010, að fenginni 
umsögn heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. Gjaldskráin  er sett með heimild í 7. gr. 
samþykktar nr. 56/2008 um sorphirðu í Húnavatnshreppi.  og skv. ákvæði 25. gr. laga um 
hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum.  Gjaldskráin öðlast gildi við 
birtingu.  

Gjaldskráin verður send heilbrigðisnefnd Nv-lands til umsagnar.    
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Eftirfarandi samþykkt var gerð um innheimtu leikskólagjalda: 
Gjaldskrá fyrir leikskólan Vallaból.  Gildir frá 1. janúar 2011.  

Fyrstu fjórir tímar frá kl. 08.00 og til 12.00 eru gjaldfríir.   
Gjaldskrá: 
Tímagjald:  1.000 
Afsláttargjald:     650 
Morgunverður:  2.000  per. mán. 
Nónhressing:  2.000  per. mán. 
Hádegismatur:  5.000  per. mán.  

Gjaldatafla:  Grunngjald. Afsláttargjald    Gr. gjald m mat.     Afsl. gjald m mat 
5. klukkustundir 1.000              650              8.000    7.650 
6. klukkustundir 2.000           1.300            11.000   10.300 
7. klukkustundir 3.000           1.950            12.000  10.950 
8. klukkustundir           4.000           2.600            13.000            11.600  

Afsláttargjald er fyrir einstæða foreldra og 2. barn. 
Ekkert dvalargjald er fyrir 3. barn. 
Frítt fyrir 5 ára.  

Samþykkt var að árlegt rotþróargjald sem innheimt er jafnhliða fasteignasköttum verði 8.500 kr á ári.  

2. Fjárhagsáætlun ársins 2011 

 

fyrri umræða.  
Eftirfarandi erindum hefur verið vísað til fjárhagsáætlunar ársins 2011: 
Frá Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, umsókn um framlengingu á samstarfssamingi til næstu 2 
ára.  Samþykkt var að framlengja samninginn til eins árs.  Sveitarstjóra falið að afla frekari upplýsinga 
um starfsemi Markaðsstofunnar fyrir ferðaþjónustuaðila í Húnavatnshreppi. 
Frá Textílsetri Íslands á Blönduósi, umsókn um styrk að upphæð 500 þúsund kr. 
Samþykkt var að styrkja Textílsetrið um 200 þúsund kr. 
Frá Farskólanum á Norðurlandi vestra, umsókn um rekstrarstyrk að upphæð 113 þúsund kr. 
Erindið var samþykkt. 
Frá USAH, umsókn um styrk að upphæð 300 þúsund kr.  Erindið var samþykkt.  

Fjárhagsáætlun Húnavers 2011 liggur fyrir fundinum. Áætlað er að rekstrarframlag til Húnavers verði 
2.889 þúsund kr. á árinu 2011.  

Vegna lítillar notkunar var samþykkt að hætta rekstri bókasafnsins í Dalsmynni frá 1. apríl 2011. 
Sveitarstjóra falið að kynna þessa breytingu fyrir stjórn Héraðsbókasafnsins á Blönduósi.  

Ljóst er að tekjur sveitarfélagsins skerðast mikið á árinu 2011. Framlög frá Jöfnunarsjóði gætu lækkað 
um 27 milljónir króna frá fyrra ári, fara úr 119 millj kr. í 92 millj kr. og bætist þetta á þann hallarekstur 
sem fyrir er.   
Leita þarf allra leiða til að draga saman í rekstri málaflokka.  Ekki er gerð tillaga um flatan niðurskurð 
á árinu 2011, heldur er hver málaflokkur skoðaður fyrir sig með tilliti til stöðu hans.  Í heildina er gert 
ráð fyrir að rekstrarútgjöld málaflokka lækki um 12% frá endurskoðaðri fjárhagsáætlun fyrra árs.  

Stærsti málaflokkurinn er fræðslu- og uppeldismál sem mun taka til sín um 64% af áætluðum 
skatttekjum eftir hagræðingakröfu sem í heild er um 9%.  Gert er ráð fyrir  13% lækkun í rekstri 
leikskóla, 10% lækkun í rekstri tónlistarskóla og 7% lækkun í rekstri grunnskóla.  
Með breytingum á gjaldskrám og þjónustu er ætlunin að ná fram 34% sparnaði í sorphirðu.  
Dregið verður saman um 9% í rekstri skrifstofu og vegna yfirstjórnar. Í öðrum málaflokkum er gert 
ráð fyrir rekstrarútgjöld lækki á bilinu 4% til 20% 
Fjárhagsáætlun var vísað til annarar umræðu í hreppsnefnd.   
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3. Fundargerðir: 
a)  Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 25. nóv. 2010. 
Öðrum og þriðja lið fundargerðarinnar var vísað til fjárhagsáætlunar 2011. 
Fundargerðin að öðru leyti til kynningar.  

b)  Atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps, dags. 7. des. 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

c)  Stjórnar Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar, dags. 31. mars 2010 og 17. ágúst 2010. 
Lagðar fram til kynningar.  

d)  Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 18. október 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e)  Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 23. október 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

f)  Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 6. desember 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

g)  Hluthafundar Hveravallafélagsins ehf, dags. 7. desember 2010. Ásamt bréfi þar sem hluthöfum er 
gefinn kostur á að auka hlutafé sitt í félaginu.  

Hreppsnefnd samþykkti að Húnavatnshreppur auki hlutafé sitt í samræmi við skráða hlutafjáreign í 
félaginu, samtals að upphæð 19.4 millj. kr. og að skuld Hveravallafélagsins við sveitarfélagið að 
upphæð um 14 millj kr. gangi uppí hlutafjárkaupin.   

4.  Bréf. 
a)  Frá Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál, dags. 20.11.2010. 

Efni:  Ósk forstöðumanns Heimilisiðnaðarsafnsins um að byggðasamlagið taki að sér fjárhagsleg 
samskipti við safnið í stað einstakra sveitarfélaga. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið.  

b)  Frá Ingþóri Kristmundssyni og Ingibjörgu Jónsdóttur, dags. 24.11.2010. 
Efni:  Landeigendur Gilár og Marðarnúps óska eftir að koma upp girðingu í samstarfi við 
Húnavatnshrepp sem myndi aðskilja Sauðadal og Hálsalönd.  Land sem lendir norðan girðingar og 
tilheyrir Gilá er afsalað til Sjálfseignastofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiða eða Húnavatnshrepps 
og greiði Húnavatnshreppur 80% af girðingunni og viðhaldi en landeigendur Gilár og Marðarnúps 
20%.  Landeigendur Gilár, Marðarnúps, Guðrúnarstaða, Vagla, Kárdalstungu og Þórormstungu falla 
frá þeirri kröfu að hreppurinn smali Hálsalöndin í haustleitum eins og gert hefur verið til fjölda ára.  
Landeigendur Þórormstungu hafa óskað eftir að Þórormstungurétt verði fjarlægð og sparast því 
kostnaður við uppsetningu nýrrar réttar.  Áætluð lengd girðingar er um 8 km og kostnaður um 4,7 
millj. kr. með vsk.  

Samþykkt var að oddviti og sveitarstjóri skoði málið og fulltrúar A-lista lögðu til að þeim verði falið 
að leita ódýrari leiða til lausnar á málinu.  

c)  Frá Guðrúnu Bjarnadóttur, Hjálmari Ólafssyni, Helga Ingólfssyni og  
     Alfreð Hjaltalín, dags. 3. 12. 2010. 
Efni:  Yfirlýsing frá landeigendum jarðanna Guðrúnarstaða,Vagla, Kárdalstungu og Þórormstungu, þar 
sem fram kemur að verði hreppsnefnd við beiðni landeigenda Gilár og Marðarnúps um girðingu sem 
aðskilji Sauðadal og Hálsalönd, geri þeir ekki kröfu um að Húnavatnshreppur greiði fyrir dagsverk við 
smölun heimalanda jarðanna.     
Lagt fram til kynningar. 
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d)  Frá Sólveigu Friðriksdóttur, dags. 30.11.2010. 
Efni:  Fram kemur í erindinu að bréfritari sættir sig ekki lengur við mismunun varðandi kaffisölu í 
Húnaveri, uppsettningu ljósastaura, eða annað.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps leggur ekki dóm á hvort reglur Húnavers varðandi veitingasölu og 
útleigu hafi verið brotnar og telur sér ekki fært að taka afstöðu til erindisins að því leyti.  Almennt er 
lögð áhersla á að jafnræðis sé gætt.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkti á sínum tíma að hver bær í fyrrum Bólstaðarhlíðarhreppi 
fengi allt að fjóra ljósastaura  á heimreiðar.  Miðað er við að lengd á milli staura sé u.þ.b. 50 metrar. 
Þessi samþykkt gildir jafnt fyrir heimreiðar í Bólstaðarhlíð sem og aðrar heimreiðar í fyrrum 
Bólstaðarhlíðarhreppi.  Hreppsnefnd gerir ráð fyrir að verkinu verði lokið á næsta sumri í samráði við 
ábúendur í Bólstaðarhlíð.  

e)  Frá Örnu Maríu Sigurbjargardóttur, Sigurði Árnasyni, Ólöfu Kristínu Einarsdóttur, Sigríði 
Bjarnadóttur og Sesselju Sturludóttur, foreldrum nemenda í Húnavallaskóla, dags. 14.12.2010. 
Efni:  Í erindinu eru átalin vinnubrögð skólastjóra og framkoma umsjónarkennara í máli sem kom upp 
í skólanum nýlega.    

Jakob Sigurjónsson vék af fundi undir þessum dagskrárlið.  

Hreppsnefnd felur fræðslunefnd að skoða málið og skila áliti til hreppsnefndar í framhaldi af því.  
Jafnframt felur hreppsnefnd fræðslunefnd að skoða verklagsreglur skólanns í úrvinnslu slíkra mála og 
leita utanaðkomandi aðstoðar ef þurfa þykir vegna þessa máls.  

5. Önnur mál. 
Samþykkt var að næsti fundur í hreppsnefnd verði  þriðjudaginn 28. desember kl. 20.00  

Fleira ekki gert. 
Fundi slitið kl. 18.20    

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jóhanna E. Pálmadóttir         

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R. Halldórsson   

__________________________            ______________________________     
Ingibjörg Sigurðardóttir    Jens P Jensen    
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