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Þriðjudaginn 2. júní 2009 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar í 
Blöndustöð. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum. Jens 
P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leiti  samkvæmt 
undirskriftum. 
 

Dagskrá: 
1. Skýrsla sveitarstjóra. 
 
2.     Kosning oddvita og varaoddvita til eins árs. 
 
3. Umræða um fjárhagsáætlun ársins 2009. 
 
4. Fyrirkomulag refa- og minkaveiða. 

 
5. Fundargerðir: 

a)  Aðalfundar Húnavers dags. 29. apríl 2009. 
 b)  Hússtjórnar Dalsmynnis dags. 28. apríl 2009. 
 c)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 19. maí 2009. 
 d)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atvinnumál dags. 29. apríl 2009. 
 e)  Stjórnar SSNV  dags. 12. maí 2009. 
 f)  Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 5. maí 2009. 
       
6.  Bréf. 
 a)  Frá Umhverfisráðuneytinu dags. 27. apríl 2009. (fráveituframkv.2007) 

  b)  Frá Umhverfisráðuneytinu dags. 27. apríl 2009. (fráveituframkv.2008) 
  c)  Frá  Skólahreysti dags. maí 2009. 
  d)  Frá hússtjórn Dalsmynnis, tvö bréf ódagsett. 
  e)  Frá sýslumanninum á Blönduósi, alls 5. bréf dags. 7. og 8. maí. 
  f)   Frá Samb. Ísl. sv.fél. dags. 25. maí 2009. 
  g)  Frá Jóni Gíslasyni á Hofi dags. 8. maí 2009. 
 

7.         Önnur mál 
 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: Staðardagskrá 21. tekin 
fyrir undir dagskrárlið 5. Aðrir dagskrárliðir færast aftar sem því nemur.  Erindi frá 
sýslumanninum á Blönduósi dags. 27. maí 2009, tekið fyrir  undir dagskrárlið 7 e)  Erindi frá 
Stefáni Stefánssyni dags. 26. maí 2009, tekið fyrir undir dagskrárlið 7 i). 
 
Í upphafi fundar kynnti Guðmundur Stefánsson stövarstjóri Blönduvirkjunar starfsemi 
stöðvarinnar. 

 
1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Námsver í húsi Samstöðu á Blönduósi, sveitarstjóra falið að vinna áfram að hlutdeild 
Húnavatnshrepps í málinu. 
Farið yfir viðhaldsmál í Áfangaskála. 
Land og Saga  kynning í ferðablaði.  Samþykkt að vera með og taka hálfa síðu. 
Farið yfir umsóknir um starf matráðar og starfskrafts í eldhúsi Húnavallaskóla.  
Sveitarstjóra falið að ræða frekar við umsækjendur. 
Ráðning leikskólastjóra, sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 
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2.         Kosning oddvita og varaoddvita til eins árs. 
Kjör oddvita til eins árs:  Björn Magnússon var kjörinn oddviti til eins árs með fimm 
atkvæðum.  Ólöf Birna Björnsdóttir fékk tvö atkvæði. 
Kjör varaoddvita til eins árs:  Jón Gíslason var kjörinn varaoddviti til eins árs með 
fimm atkvæðum.  Ólöf Birna Björnsdóttir fékk tvö atkvæði. 
 
3. Umræða um fjárhagsáætlun ársins 2009. 
Sveitarstjóri kynnti samanburð á bókfærðri stöðu málaflokka og fjárhagsáætlun ársins. 
 
4. Fyrirkomulag refa- og minkaveiða. 
Hreppsnefnd samþykkti að unnið yrði að gerð samninga vegna refa og minkaveiða á 
sama grunni og á síðasta ári.  Greiðsla fyrir unnin dýr og tímakaup verði óbreytt og 
akstur verður greiddur eftir taxta. Samningur um grenjavinnslu á Eyvindarstaðarheiði 
fer eftir samkomulagi Húnavatnshrepps við landbúnaðarnefnd sveitarfél. 
Skagafjarðar. 
 
5.   Staðardagskrá 21. 
Farið var yfir tillögur að staðardagskrá 21.  
Hreppsnefnd samþykkti eftirfarandi breytingar á texta: 
Liður 3.3.1, leiðir.  Í næstsíðasta lið  upptalningar, fari orðið hugsanlega út. 
Liður 3.3.4, leiðir.  Í síðasta lið  upptalningar verði textinn:  Fundnar verði leiðir til 
að halda álftum burt frá ræktarlöndum.  
Liður 4.4.2, leiðir.  Í fyrsta lið upptalningar verði textinn:  Örnefnaskrár í 
sveitarfélaginu verði endurskoðaðar.   
Liður 4.4.2, leiðir. Í síðasta lið upptalningar verði textinn:  Heimildum um sel í 
sveitarfélaginu verði safnað á einn stað til varðveislu.  Þessar upplýsingar verði 
nýttar t.d. í ferðaþjónustu. 
 
6. Fundargerðir: 

a)  Aðalfundar Húnavers dags. 29. apríl 2009. 
Lögð fram til kynningar. 

 
b)  Hússtjórnar Dalsmynnis dags. 28. apríl 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
c)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 19. maí 2009. 

Jóhanna Pálmadóttir vék af fundi undir þessum lið. 
 
Þar sem ekki lá fyrir greinargerð vegna tillögu nefndarinnar um kennararáðningar 
hafði oddviti samband við formann fræðslunefndar, að fengnum útskýringum hans 
samþykkti hreppsnefnd samhljóða tillögu fræðslunefndar um ráðningu umsækjenda. 
 
Af gefnu tilefni er rétt að vekja athygli á að tillögur fræðslunefndar um ráðningu 
kennara öðlast ekki gildi fyrr en við afgreiðslu sveitarstjórnar. 
 
Jóhanna kom aftur til fundar. 
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Vegna bókunar fræðslunefndar á auglýsingu eftir leikskólakennurum við Vallaból vill 
hreppsnefnd upplýsa að leitað var eftir samstarfi við Blönduósbæ um sameiginlega 
ráðningu á leikskólastjóra.   
 
Hreppsnefnd bendir á að þegar fjallað er um málefni leikskólans þá  sitji fulltrúi 
leikskóla fundi nefndarinnar. 
 

d)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atvinnumál dags. 29. apríl    
2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

e)  Stjórnar SSNV  dags. 12. maí 2009. 
Lögð fram til kynningar. 

 
f)  Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 5. maí 2009. 

Lögð fram til kynningar.  
      

7.  Bréf. 
a)  Frá Umhverfisráðuneytinu dags. 27. apríl 2009. (fráveituframkv.2007) 

Efni:  Afgreiðsla ráðuneytisins á styrk vegna fráveituframkvæmda í Húnavatnshreppi 
árið 2007. Styrkurinn nemur 20% af framkvæmdakostnaði, eða kr. 3,242,180,- 
Til kynningar. 
 
 b)  Frá Umhverfisráðuneytinu dags. 27. apríl 2009. (fráveituframkv.2008) 
Efni:  Fram kemur í erindinu að umsókn Húnavatnshrepps um þátttöku 
Umhverfisráðuneytis í fráveituframkvæmdum á árinu 2008, sbr. lög nr. 53/1995 um 
stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum, er hafnað þar sem engir 
fjármunir eru í fráveitusjóði til að styrkja framkvæmdir sem unnar voru á árinu 2008. 
 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps mótmælir harðlega þeirri ákvörðun 
Umhverfisráðuneytis að styrkja ekki fráveituframkvæmdir í Húnavatnshreppi á árinu 
2008.  Hreppsnefnd bendir á, að í 1. gr. laga nr 53/1995 kemur fram að markmið 
þeirra er að stuðla að framkvæmdum við fráveitur sveitarfélaga með styrkveitingum 
úr ríkissjóði.  Ljóst er að stuðningur ráðuneytisins hefur í raun verið endurgreiðsla á 
þegar greiddum virðisaukaskatti vegna fráveituframkvæmda.  Það er með öllu 
óskiljanlegt að hið opinbera ætli ekki að vinna eftir markmiðum eigin laga. 
   
 c)  Frá  Skólahreysti dags. maí 2009. 
Efni:  Styrkbeiðni. 
Samþykkt að styrkja verkefnið um 30 þúsund krónur. 
 
 d)  Frá hússtjórn Dalsmynnis, tvö bréf ódagsett. 
Efni:  Ósk um að láta slétta og þökuleggja svæði vestan við nátthaga Auðkúluréttar og 
norðan við Dalsmynni.  Svæðið yrði nýtt sem tjaldsvæði í tengslum við ferðaþjónustu 
í Dalsmynni.  
Ósk um að Húnavatnshreppur í samvinnu við vegagerðina setji bundið slitlag á 
þjóðveginn frá brú yfir Sléttuá við Dalsmynni að kofa við Auðkúlurétt og á bílaplan 
við Dalsmynni.  Kannað verði hvort hægt sé að fara í þessa framkvæmd samhliða því 
að sett verði bundið slitlag á Reykjabrautina. 
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Sveitarstjóra falið í ljósi umræðu á fundinum að skoða þessi mál áfram í samráði við 
formann hússtjórnar 
 
 e)  Frá sýslumanninum á Blönduósi, alls 6. bréf dags. 7, 8 og 27. maí. 
Efni:  Umsagnir á grundvelli laga nr. 85/2007 um veitinga- og gististaði. 
 

 1. Umsókn frá Erlendi G. Eysteinssyni, kt. 100132-4439, Smárabraut 10, 540 
Blönduósi um endurnýjun á leyfi til að reka 2 sumarhús að Stóru-Giljá í 
Húnavatnshreppi 

 
2. Umsókn frá Birni Þór Kristjánssyni, kt. 030563-5149, Húnsstöðum 2, 541 

Blönduósi, f.h. Ferðaþjónustu Húnavatnssýslu ehf kt. 670306-0890, um 
endurnýjun á leyfi til að reka gistiheimili í flokki V að Húnavöllum í 
Húnavatnshreppi. 

 
3. Umsókn frá Hauki Suska Garðarssyni, kt. 080474-5399, Hvammi 2, 541 

Blönduósi um  endurnýjun á leyfi til að reka heimagistingu í flokk I yfir 
gististaði að Hvammi 2, í Vatnsdal. 

 
4. Umsókn frá Jóni Gíslasyni kt. 010763-3479, Hofi 541 Blönduósi um 

endurnýjun á leyfi til að reka gistiheimili í flokk II yfir gististaði að Hofi í 
Vatnsdal. 

 
5. Umsókn frá Erlu Hafsteinsdóttur, kt. 250239-2039, Gili 541 Blönduósi. F.h. 

Upprekstrarfélags Eyvindastaðaheðar kt. 690382-0409, um endurýjun á leyfi 
til að reka Galtár- og Ströngukvíslarskála í flokki II yfir gististaði. 

 
6. Umsókn frá Gunnari Guðjónssyni, kt. 070364-2049, Nýlendugötu 17, 101 

Reykjavík f.h. Hveravallafélagsins kt. 501002-3210, um endurnýjun á leyfi til 
að reka gistiskála í flokki V yfir gististaði og veitingastofu/greiðasölu að 
Hveravöllum. 

 
Hreppsnefnd samþykkir framkomin erindi fyrir sitt leiti, ef ekki koma fram 
athugasemdir frá byggingarfulltrúa Húnavatnshrepps. 

 
 f)   Frá Samb. Ísl. sv.fél. dags. 25. maí 2009. 
Efni:  Reglur um skólaakstur, til umsagnar. 
Sveitarstjóra falið að skoða reglurnar með tilliti til þess hvort þær stangist á við 
núverandi fyrirkomulag á skólaakstri í Húnavallaskóla. 
 

g) Frá Ingþóri Kristmundss. og Ingibjörgu Jónsd. dags. 5. maí  2009.  
(frestað frá síðasta fundi hreppsnefndar)  

Efni: Kostnaðarhlutdeild vegna girðingarvinnu. 
h) Frá Jóni Gíslasyni á Hofi dags. 8. maí 2009. 

Efni: Kostnaðarhlutdeild vegna girðingarvinnu á merkjum Hofs og Gilár. 
 
Erindin tekin til sameiginlegrar afgreiðslu. 
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Birgir Ingþórsson og Björn Magnússon véku af fundi undir þessum dagskrárlið     
 
Hreppsnefnd samþykkir að styrkja ábúendur Marðarnúps og Gilár vegna 
uppsettningar girðingar, sem lokar Sauðadal frá Hálsalöndum sunnan hans, um kr. 
750 þúsund.  Landeigendur sjái um og kosti viðhald girðingarinnar.  Styrkurinn 
verður veittur eftir að ráðunautur BHS hefur tekið girðinguna út og vottað að hún sé 
vel uppsett og fjárheld. 
Einnig liggi þá fyrir yfirlýsing ábúenda og eða eigenda Marðarnúps, Gilár, Vagla, 
Kárdalstungu, Guðrúnarstaða og Þórormstungu að þeir sjái framvegis um smölum 
heimalanda sinna og geri ekki kröfu á Húnavatnshrepp um viðhald réttar í 
Þórormstungu. 
 
Forsenda fyrir styrkveitingu hreppsnefndar er að hún telur þetta lið í að auðvelda 
fjárskil á svæðinu. 
Sveitarstjórn telur sér ekki fært að koma með öðrum hætti að þessari 
girðingarframkvæmd og hafnar þar með erindi Jóns Gíslasonar á Hofi.dags 8. maí 
2009. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
Birgir og Björn komu aftur til fundar. 
 
 i)  Frá Stefáni Stefánssyni dags. 26. maí 2009. 
Efni:  umsókn um landskipti. 
Erindið sent til umsagnar hjá bygginganefnd og byggingarfulltrúa. 
 
8.         Önnur mál 
 
Rætt um tilhögun og tímasetningar gangna. 
 
Oddviti lagði fram til kynningar erindi varðandi Hveravallafélagið. 
 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 18.10 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 
 
 
__________________________           __________________________ 

Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen   


