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Þriðjudaginn  22. september 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. Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu. 
 
2. Brunavarnir Austur-Húnvetninga, aðalfundarboð.    
          
3. Fundargerðir: 
 a) Aðalfundar Eyvindarstaðarheiðar ehf. dags. 3. september 2009. 
 b) Stjórnar Upprekstrarfélags Eyvindarstaðarheiðar. 19. ágúst 2009. 
 c) Stjórnar Norðurár bs, dagsett  8. júlí 2009. 
 d) Stjórnar Norðurár bs, dagsett 17. ágúst 2009. 
   
4.  Bréf. 
 a)  Frá Skipulagsstofnun, dagsett 3.september 2009. 

  b)  Frá SSNV. dagsett 9. september 2009. 
  c)  Frá Félags-og skólaþjónustu A-Hún, dagsett 8.september 2009. 
  d)  Frá Landsambandi Slökkvuliðs- og sjúkrafl.manna. dags.9. sept. 2009. 

e)  Varðandi málefni Hveravalla. dags. 6. september 2009. 
 
 

5. Vegamál. 
 
6. Önnur mál. 

 
 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl.13.00  

 
1. Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu. 

Fyrir fundinum liggur fundargerð Samvinnunefndar um svæðisskipulag  
A-Húnavatnssýslu dags. 26. ágúst 2009, ásamt bréfi nefndarinnar dags. 8. september 
2009, er varðar afgreiðslu sveitarstjórna á breytingum á svæðisskipulagi  
A-Húnavatnssýslna. 
Oddviti lagði fram svohljóðandi tillögu að bókun: 
 
“ Tekið er fyrir bréf frá Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Austur-Húnavatnssýslu 
dags. 8. september 2009, varðandi breytingar á svæðisskipulagi Austur-
Húnavatnssýslu 2004-2016.  Á auglýsinga- og kynningartíma bárust athugasemdir frá 
8 aðilum og hafa svör samvinnunefndar verið send til þeirra sem athugasemdir gerðu 
og verður niðurstaða samvinnunefndar auglýst, sbr. 3. mgr. 13. gr. skipulags- og 
byggingarlaga.   
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir samhljóða framkomnar breytingar á 
svæðisskipulagi A-Hún.” 
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2. Brunavarnir Austur-Húnvetninga, aðalfundarboð. 
Boðað er til aðalfundar Brunavarna A-Hún miðvikudaginn 23. september 2009, kl. 
13. 00 á bæjarskrifstofu Blönduóss.  
Umræður urðu um málefni brunavarna og eldvarnaeftirlit.    
        

3. Fundargerðir: 
a) Aðalfundar Eyvindarstaðaheiðar ehf. dags. 3. september 2009. 

Lögð fram til kynningar 
 

b) Stjórnar Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar. 19. ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 

c) Stjórnar Norðurár bs, dagsett  8. júlí 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 

d) Stjórnar Norðurár bs, dagsett 17. ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
   
      4.   Bréf. 

a)  Frá Skipulagsstofnun, dagsett 3.september 2009. 
Efni:  Tillaga að deiliskipulagi tjaldsvæðis, Öxl II, Húnavatnshreppi. 
Lagt fram til kynningar.  Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 
 
 b)  Frá SSNV. dagsett 9. september 2009. 
Efni:  Tilnefningar í nefnd sem kanna á möguleika á frekara samstarfi og samþættingu 
félags- og skólaþjónustu á Norðurlandi vestra. Nefndin er skipuð fimm fulltrúum, þar 
af tveimur úr Austur-Húnavatnssýslu. 
Hreppsnefnd leggur til að Félags- og skólaþjónustu A-Hún verði falið að skipa 
fulltrúa Austur-Húnavatnssýslu í nefndina. 
 
 c)  Frá Félags-og skólaþjónustu A-Hún, dagsett 8.september 2009. 
Efni:  Beiðni um akstursstyrk vegna Starfsendurhæfingar. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið. 
 

d)  Frá Landsambandi Slökkviliðs- og sjúkrafl.manna. dags.9. sept. 2009. 
Efni:  Umsókn um styrk vegna eldvarnarátaks 2009. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja verkefnið. 
 

e)  Varðandi málefni Hveravalla. dags. 6. september 2009. 
Efni:  Varðar uppbygginguna á Hveravallasvæðinu. 
Oddvita falið að svara erindinu. 
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   5.  Vegamál. 

Hreppsnefnd samþykkti eftirfarandi ályktun um vegamál: 
 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps óskar eftir við Vegagerðina að hún taki til 
gagngerðrar endurskoðunar viðhald og endurbætur á malarvegum í sveitarfélaginu, 
þannig að íbúar Húnavatnsrepps og aðrir vegfarendur um sveitarfélagið njóti 
eðlilegrar þjónustu að þessu leyti.  
 
 Ástand malarvega í Húnavatnshreppi er orðið svo slæmt vegna skertrar 
viðhaldsþjónustu, að full þörf er á að vara við slæmu ástandi þeirra með sérstökum 
merkingum um að þeir séu hættulegir yfirferðar og ekki sé ráðlegt að aka um þá nema 
brýna nauðsyn beri til. 
 
Hreppsnefnd harmar einnig að endurgerð Reykjabrautar frá hringvegi og að 
Svínavatni, sem komin var í útboðsferli, væri  frestað um óákveðin tíma.  
 
Hreppsnefnd leggur þunga áherslu á að við endurskoðun samgönguáætlunar í haust 
verði staðið við fyrirheit sem gefin hafa verið um uppbyggingu á Reykjabraut og að 
framkvæmdir þar hefjist sem fyrst.  
 

   6.  Önnur mál. 
Fjármálaráðstefna sveitarfélaga verður haldinn í Rvík 1. og 2. október n.k. Fulltrúum í 
hreppsnefnd er gefinn kostur á að sækja ráðstefnuna. 
Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2009 verður haldinn í beinu framhaldi af 
fjármálaráðstefnu og einnig ársfundur sveitarfélaga á köldum svæðum. 
Leið ehf og Atvinnuþrónuarfélag Eyjafjarðar boða til opins fundar um vegamál á Norðurlandi 
í Húnaveri laugardaginn 3. október n.k. og hefst fundurinn kl. 13.15. 
 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.30 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgitta Halldórsdóttir 

 
 
__________________________           _________________________ 

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


