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Mánudaginn 31. ágúst 2009 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 
fundar á Húnavöllum. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði 
honum. Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  
samkvæmt undirskriftum. 
 
 

Dagskrá: 
 
1. Tillaga að deilskipulagi þéttbýlis við Húnavelli. 
 
2. Skýrsla sveitarstjóra.       
       
3. Fundargerðir: 
 a) Stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún. dags. 24. ágúst 2009. 
 b) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 5. ágúst 2009. 
 c) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 7. ágúst 2009. 
 d) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 12. ágúst 2009. 
 e) Skilanefndar Héraðsnefndar A-Hún. dags. 6. maí 2009. 

f)  Stjórnar SSNV dags. 12. ágúst 2009. 
       
4.  Bréf. 
 a)  Frá stjórn Eyvindarstaðarheiðar ehf. dags. 2. sept. 2009. 

  b)  Frá Landsneti hf. dags. 19. ágúst 2009. 
  c)  Frá Evrópuskrifstofunni, ódagsett. 
  d)  Frá Héðni Sigurðssyni dags. 10. ágúst 2009. 

e)  Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis dags. 24. ágúst 2009. 
f)  Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 

 
5.         Önnur mál 

 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00 
 

Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: 
Fundargerð fjallskildeildar Auðkúluheiðar dags. 17. ágúst 2009, tekin fyrir undir dagskrárlið 
3 g) 
Fundargerð stjórnar Byggðsamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún dags. 27. júlí 
2009, tekin fyrir undir dagskrárlið 3 h) 
Fundargerð stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 24. ágúst 2009, tekin fyrir undir 
dagskrárlið 3 i) 
Erindi frá Ellert Pálmasyni dags. 31. ágúst 2009, tekið fyrir undir dagskrárlið 4 g) 
Erindi frá foreldrafélagi Húnavallaskóla ódagsett, tekið fyrir undir dagskrárlið 4 h) 
 

1. Tillaga að deilskipulagi þéttbýlis við Húnavelli. 
Fyrir fundinum liggja drög að deiliskipulagsuppdrætti, ásamt greinargerð, fyrir þéttbýli við 
Húnavelli.  Farið var yfir greinargerðina. Sveitarstjóra var falið að koma athugasemdum við 
hana á framfæri við skipulagsráðgjafa.   
Hreppsnefnd samþykkti að leiðrétt deiliskipulagstillaga verði lögð fyrir samvinnunefnd um 
svæðisskipulag A-Hún. 
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2. Skýrsla sveitarstjóra.  
Gögn varðandi væntanlegt netþjónabú og breytt vegstæði Svínvetningabrautar lögð fram til 
kynningar. 
Lagt fyrir erindi varðandi fyrirhugað námsver á Blönduósi.   
Hreppsnefnd samþykkti kostnaðarþátttöku Húnavatnshrepps samkvæmt fyrirliggjandi 
gögnum um stofnkostnað og mánaðarlega leigugreiðslu.     
   

3.    Fundargerðir: 
a) Stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún. dags. 24.   ágúst 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
b) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 5. ágúst 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
c) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 7. ágúst 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
d) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 12. ágúst 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
e) Skilanefndar Héraðsnefndar A-Hún. dags. 6. maí 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

f) Stjórnar SSNV dags. 12. ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 

g) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 17. ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 

h) Stjórnar Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún  
dags 27. júlí 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

i) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 24.ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 

       
4.  Bréf. 
a)  Frá stjórn Eyvindarstaðarheiðar ehf, ódagsett. 

Efni:  Boðað til aðalfundar Eyvindastaðarheiðar ehf í húsnæði KPMG, Borgarmýri 1a, 
Sauðárkróki miðvikudaginn 2. sept. kl. 13.00. 
Heppsnefnd samþykkti að Tryggvi Jónsson verði fulltrúi Húnavatnshrepps á  fundinum. 

 
 b)  Frá Landsneti hf. dags. 19. ágúst 2009. 
Efni:  Vegna undirbúnings ákvörðunar um staðsetningu nýrra flutningsvirkja raforku, leitar 
Landsnet hf eftir samþykki hreppsnefndar Húnavatnshrepps fyrir uppsetningu og rekstri 
veðurmælistöðvar á Grímstunguheiði.  Gera má ráð fyrir að veðurmælastöðin verði starfrækt í 
a.m.k. fimm ár. 
 
Hreppsnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti en vísar erindinu að öðru leyti til 
sjálfseignastofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiðar. 
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 c)  Frá Evrópuskrifstofunni, ódagsett. 
Efni: Kynning á Evrópuskrifstofunni ehf., sem sérhæfir sig í ráðgjöf og upplýsingamiðlun um 
hin ýmsu málefni sem varða Evrópusambandið og innri markað þess. 
Lagt fram til kynningar. 
 
 d)  Frá Héðni Sigurðssyni dags. 10. ágúst 2009. 
Efni:  Dagvist aldraðra í A-Hún. 
Lagt fram til kynningar. 
 

e)  Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis dags. 24. ágúst 2009. 
Efni:  Sent er til umsagnar frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum frá I. Kafla I. 
Viðauka við EES-samninginn, 147. mál, matvælaráðgjöf, EES-reglur.  Frestur til að skila inn 
umsögnum er til og með 17. september 2009. 
Lagt fram til kynningar. 

 
f)  Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 

Fært í trúnaðarmálabók. 
 
g)  Frá Ellert Pálmasyni dags. 28. ágúst 2009.08.31 

Efni:  Beiðni um styrk að upphæð 56 þús. kr. til styrktar á rekstri Klausturstofu. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið. 
 
 h)  Frá foreldrafélagi Húnavallaskóla, ódagsett. 
Efni:  Varðar reglur um skólaakstur. 
Oddvita var falið að svara erindinu. 
 

5.         Önnur mál 
Lagt fram erindi frá Tónlistarskólanum á Akureyri varðandi greiðslu Húnavatnshrepps á 
kostnaðarhlut sveitarfélagsins vegna nemenda með lögheimili í sveitarfélaginu.  Afgreiðslu 
frestað. 
 
Ólöf Birna Björnsdóttir kom með hugmynd um að fulltrúum í sveitarstjórn yrði fækkað úr sjö 
í fimm. 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.20 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 
 
 
__________________________           __________________________ 
 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P. Jensen 


