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Þriðjudaginn 3. febrúar 2009 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 
fundar að Húnavöllum. kl. 11.00.  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði 
honum. Jens P Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leiti  
samkvæmt undirskriftum. 
 

Dagskrá: 
 
 
1. Aðalskipulag og Staðardagskrá 21 fyrir Húnavatnshrepp.  Yngvi Þór Loftsson og 

Ragnhildur Helga Jónsdóttir mæta til fundar. 
 

2. Deiliskipulagstillaga fyrir Öxl II 
 

3. Starfsendurhæfing Norðurlands vestra. 
 

4. Samþykktir fyrir fasteignafélag Húnavatnshrepps. 
 

5. Fundargerðir: 
 a)  Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 21. jan. 2009.  
 b)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún. dags. 28. janúar 2009. 
 c)  Stjórnar SSNV dags. 14. janúar 2009. 
 d)  Menningarráðs norðurlands vestra dags. 23. janúar 2009. 
      
6.  Bréf. 
 a)  Frá Aflinu dags. 20. janúar 2009 
 b)  Frá Sýslumanninum á Blönduósi dags. 22. janúar 2009. 
 c)  Frá Dóms- og kirkjumálaráðuneyti dags. 22. janúar 2009. 
 d)  Frá Farskólanum dags. 22. janúar 2009. 
 e)  Frá formanni landbúnaðarnefndar Skagafjarðar 26. janúar 2009. 
 f)  Frá Stíganda ehf dags. 28. janúar 2009. 

 
7.         Önnur mál 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.05  

Samþykkt var að gera þá breytingu á dagskrá, að taka fyrir fundargerð byggingarnefndar  
dags. 2. febrúar 2009 undir dagskrárlið 5e 

 
1. Aðalskipulag og Staðardagskrá 21 fyrir Húnavatnshrepp.  Yngvi Þór 

Loftsson og Ragnhildur Helga Jónsdóttir mæta til fundar. 
Unnið að undirbúningi fyrir íbúafund sem áætlað er að halda um miðjan mars.  
Mikilvægt er að ákveða hvaða málaflokka og tillögur  í aðalskipulagi og 
Staðardagskrá 21 á að kynna fyrir íbúum. 
Farið  var yfir eftirfarandi þætti varðandi aðalskipulagið: 

o það sem þarf að laga í greinargerð og uppdráttum. 
o Samgöngur og hugsanlegar breytingar á vegakerfinu. 
o Veitur, hitaveita, háspennulínur og fjarskipti. 
o Tillögur um uppbyggingu á þéttbýli á Húnavöllum. 
o Stöðu á vinnu við fornleifaskráningu. 

Yngvi mun skila fljótlega grófum tillögum að skipulagi íbúða-, smábýla- og 
frístundabyggðar við Húnavelli. 
Samþykkt var að senda landeigendum í Húnavatnshreppi erindi til kynningar á 
aðalskipulagsgerðinni. 
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o Farið yfir þá málaflokka sem Staðardagskrárnefnd fjallaði sérstaklega um. 
- Val málaflokka. 
- Hvernig  þeir falla að landnotkunarflokkum aðalskipulags. 
- Hvernig fjalla á um þá málaflokka sem falla ekki að 

landnotkunarflokkunum. 
 

o Farið yfir samþættingu á leiðum sem komu frá Staðardagskrár-hópi, við 
greinargerð aðalskipulagsins. 

o Farið yfir hvaða málaflokka Staðardagskrár 21 verði lögð áhersla á í kynningu 
til íbúa. 

 
2.  Deiliskipulagstillaga fyrir Öxl II 

Lögð fram Tillaga að deiliskipulagi, svæði til sérstakra nota – tjaldsvæði og 
gistiskálar, ásamt deiliskipulagsuppdrætti, skýringaruppdrætti og greinargerð.  
Deiliskipulagssvæðið er um 15 ha svæði í suðurhluta jarðarinnar Öxl II. 
 
Þar sem ekki liggur fyrir staðfest aðalskipulag fyrir Húnavatnshrepp samþykkti 
hreppsnefnd að óska eftir undanþágu til Umhverfisráðuneytis skv. 2. tölulið 
bráðabirgðaákvæðis skipulags og byggingarlaga nr. 73/1997. 
Einnig  verður leitað meðmæla Skipulagsstofnunar skv. 3. tl. bráðabirgðaákvæðis 
skipulags og bygg.laga nr. 73/1997, vegna auglýsingar á deiliskipulagi þar sem ekki 
liggur fyrir staðfest aðalskipulag. 
 
Hreppsnefnd samþykkti að deiliskipulagstillagan verði auglýst sbr. 25. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997.  
Til samræmis við deiliskipulagstillöguna samþykkti hreppsnefnd að gerð verði 
óveruleg breyting  á staðfestu svæðisskipulagi fyrir Austur-Húnavatnssýslu.  
Breytingin verður send til kynningar hjá þeim sveitarfélögum sem aðild eiga að 
svæðisskipulaginu. 
 
Yngvi og Ragnhildur yfirgáfu fundinn. 
 

3. Starfsendurhæfing Norðurlands vestra. 
Fyrir fundinum liggur skipulagsskrá fyrir sjóð Starfsendurhæfingar Norðurlands 
vestra. Fyrirhugað er að halda stofnfund  þann 18. febrúar n.k. 
 
Hreppsnefnd samþykkti samhljóða að Húnavatnshreppur gerist stofnaðili að 
Starfsendurhæfingu Norðurlands vestra. 
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4. Samþykktir fyrir fasteignafélag Húnavatnshrepps. 

Fyrir fundinum liggja drög að samþykktum fyrir einkahlutafélag í eigu  
Húnavatnshrepps.  Tilgangur félagsins er rekstur og útleiga á íbúðum sem 
langtímaverkefni, byggingu, kaup og sölu íbúðarhúsnæðis, auk umsýslu, viðskipta og 
endurbóta fasteigna ásamt lánastarfsemi og öðrum verkefnum er tengjast starfsemi 
félagsins. 
 
Hreppsnefnd samþykkti með fimm atkvæðum ( BM, JG, TJ, GL, JP)  gegn tveimur 
atkvæðum (BI, ÓBB) að stofnað yrði fasteignafélag Húnavatnshrepps og var 
sveitarstjóra falið að boða til stofnfundar sem fyrst. 
 
 

5. Fundargerðir: 
a)  Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 21. jan. 
2009.  

Lögð fram til kynningar. 
 

b)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún. dags. 28. janúar 
2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

 c)  Stjórnar SSNV dags. 14. janúar 2009. 
Lögð fram til kynningar. 

 
d) Menningarráðs norðurlands vestra dags. 23. janúar 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

e)  Byggingarnefndar dags. 2. febrúar 2009. 
Hreppsnefnd samþykkti  að fara að tillögu byggingarnefndar  varðandi dagskrárlið 1. í 
fundargerð. 
Hreppsnefnd frestaði afgreiðlu á dagskrárlið 2. 
 

6.  Bréf. 
 a)  Frá Aflinu dags. 20. janúar 2009. 
Efni:  Umsókn um styrk til Aflsins – systursamtaka Stígamóta á Norðurlandi. 

Hreppsnefnd samþykkti að styrka Aflið um kr. 30 þúsund. 
 

 b)  Frá Sýslumanninum á Blönduósi dags. 22. janúar 2009. 
Efni:  Óskað er umsagnar vegna endurnýjunar á rekstrarleyfi fyrir gistiskála á 
Torfalæk. 

Afgreiðslu frestað þar til umsögn byggingarfulltrúa liggur fyrir. 
 

 c)  Frá Dóms- og kirkjumálaráðuneyti dags. 22. janúar 2009. 
Efni:  Reglugerð um lögreglusamþykktir. 

Lagt fram til kynningar. 
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 d)  Frá Farskólanum dags. 22. janúar 2009. 
Efni:  Óskað eftir rekstrarstyrk fyrir árið 2009, að upphæð kr. 113 þúsund. 

Hreppsnefnd samþykkti erindið. 
 

e)  Frá formanni landbún.nefndar Skagafjarðar 26. janúar 2009. 
 Efni:  Kostnaður við grenjaleit á Eyvindarstaðarheiði. 
Hreppsnefnd samþykkti að óska eftir viðræðum við landbúnaðarnefnd Skagafjarðar 
um erindi bréfsins. 
 

e) Frá Stíganda ehf dags. 28. janúar 2009. 
Efni:  Mögulegt samstarf um byggingu parhúss á Húnavöllum. 

Lagt fram til kynningar. 
 

7. Önnur mál. 
Láðst hefur að bóka styrk til Karlakórs Bólstaðahlíðahrepps vegna ársins 2008, að 
upphæð kr. 200 þúsund. 
 
Hreppsnefnd samþykkti að frá 1. jan. s.l. verði innheimt  gjald að upphæð kr. 700 
vegna gæslu á börnum kennara á miðvikudögum frá 14.30 til 17.00 
 

 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.05 
 
 
__________________________           ________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

Jóhanna E Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 
 
 
__________________________           __________________________ 

Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen   


