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Miðvikudaginn 14. október 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. Skýrsla sveitarstjóra. 
 
2. Þéttbýli við Húnavelli, deiliskipulagstillaga ásamt greinargerð. 
 
3. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009.     
       
4. Fundargerðir: 
 a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 28. september 2009. 
 b) Stjórnar Norðurár bs, dags. 6. september 2009. 
 c) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra dags. 2. september 2009. 
 d) Stjórnar SSNV dags. 15. september 2009. 
   
5.  Bréf. 
 a)  Frá landsþingi Kvenfélagasambands Íslands, ódagsett. 

  b)  Frá Bandalagi íslenskra leikfélaga, dags. 10. sept. 2009. 
  c)  Frá Barnaheill, dags. 30. sept. 2009. 
  d)  Frá Sorpsíló ehf. dags. 15. sept. 2009. 

e)  Frá VSI-öryggishönnun og ráðgjöf, dags. 1. sept. 2009. 
f)   Frá Umhverfisstofnun, dags. 25. sept. 2009. 
g)   Frá  Samb. Ísl. Sveitarfél., dags. 28. sept. 2009. 
h)   Frá skíðadeild Tindastóls, dags. 17. sept. 2009. 

 
6. Önnur mál. 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 

Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: 
Erindi SSNV dags. 9. október 2009, tekið fyrir undir dagskrárlið 5 i) 
Erindi frá Eignarhaldsfél. BÍ dags. 12. október 2009, tekið fyrir undir dagskrárlið 5j) 
Erindi frá USAH dags. 6. október 2009, tekið fyrir undir dagskrárlið 5 k) 
Erindi frá Sveitarfélaginu Skagafirði dags. 31. ágúst 2009, tekið fyrir undir dagskrárlið 5l) 
Erindi frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti dags. 8. október 2009, tekið fyrir undir 
dagskrárlið 5 m) 

 
1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Sveitarstjóri kynnti þau erindi sem fulltrúar Húnavatnshrepps lögðu fyrir 
fjárlaganefnd Alþingis 30. sept s.l. Einnig gerði hann grein fyrir þeim fundum sem 
fulltrúar sveitarfélagsisn hafa sótt undanfarið. 
Rætt var um uppsettningu á varmadælum í Húnaveri.  Friðfinnur Daníelsson hjá 
Varmavélum ehf. Er að skoða möguleika á uppsettningu varmadæla og mun skila 
skýrslu fljótlega. 
Kynnt áfangaskýrsla  varðandi samstarf  Blönduóss og Húnavatnshrepps í 
fræðslumálum.  Samþykkt var að skýrslan verði tekin á dagskrá næsta fundar. 
Kynnt staða framkvæmda. 
Kynntur rekstrarreikningur mötuneytis Húnavallaskóla tímabilið 1. ágúst 2008 til 31. 
júlí 2009. 
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2. Þéttbýli við Húnavelli, deiliskipulagstillaga ásamt greinargerð. 
Lögð fram tillaga að deiliskipulagi fyrir þéttbýli við Húnavelli ásamt greinargerð.   
Svæðið sem um ræðir liggur austan Húnavallaskóla undir hlíðum Reykjanibbu og nær 
yfir um 15 ha svæði sem tengist byggð við Húnavallaskóla.  Deiliskipulagið gerir ráð 
fyrir hefðbundnu íbúðarsvæði með einbýlis- og parhúsum, auk þess er gert ráð fyrir 
stærri smábýlalóðum.  Austast á svæðinu er gert ráð fyrir lóðum undir 
atvinnustarfsemi. 
 
Í gildandi svæðisskipulagi er landnotkun á svæðinu landbúnaðarland, en í 
aðalskipulagi sem er í vinnslu fyrir Húnavatnshrepp er gert ráð fyrir að svæðið verði 
skilgreint sem þéttbýlisstaður.   
 
Hreppsnefnd samþykkti að deiliskipulagstillagan verði auglýst sbr. 25. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997.  Breyting verði gerð á gildandi svæðisskipulagi Austur-
Húnavatnssýslu og deiliskipulagstillagan auglýst samhliða þeirri breytingu. 
 

 
3. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009.  

Sveitarstjóri lagði fram drög að endurskoðaðri fjárhagsáætlun ársins 2009.  Farið var 
yfir gjaldaliði áætlunar.  
 
Hreppsnefnd samþykkti að greiða á haustönn 2009 útreiknaðan hlut sveitarfélagsins í 
tónlistarnámi á framhaldsskólastigi til þeirra nemenda frá Húnavatnshreppi sem njóta 
framhaldsskólastyrks. 
Við gerð fjárhagsáætlunar 2010 verður ákvörðun um styrkveitingar vegna 
tónlistarnáms á framhaldsskólastigi tekin til endurskoðunar. 
 
Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir frá Jöfnunarsjóði um tekjujöfnunar- og 
aukaframlög ársins 2009, var samþykkt að fresta endurskoðun áætlunar til næsta 
fundar. 

           
4. Fundargerðir: 
 a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 28. september 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 b) Stjórnar Norðurár bs, dags. 6. september 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 c) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra dags. 2. september 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 d) Stjórnar SSNV dags. 15. september 2009. 

Lögð fram til kynningar.   
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5.  Bréf. 
 a)  Frá landsþingi Kvenfélagasambands Íslands, ódagsett. 

Efni:  Ályktanir frá landsþinginu 2009. 
Lögð fram til kynningar 
 
  b)  Frá Bandalagi íslenskra leikfélaga, dags. 10. sept. 2009. 
Efni:  Í erindinu er leitað eftir hentugu húsnæði fyrir sumarstarf Leiklistarskóla 
Bandalagsins. 
Erindinu vísað til starfsemi sumarhótels. 
 
  c)  Frá Barnaheill, dags. 30. sept. 2009. 
Efni:  Ályktun Barnaheilla til ríkisstjórnar og sveitarfélaga. 
Til kynningar. 
 
  d)  Frá Sorpsíló ehf. dags. 15. sept. 2009. 
Efni:  Kynning á notkun sorpsílóa við flokkun á lífrænu og ólífrænu sorpi. 
Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 
 

e)  Frá VSI-öryggishönnun og ráðgjöf, dags. 1. sept. 2009. 
Efni:  Tilboð í áhættumat starfa. 
Sveitarstjóra falið að skoða málið. 
 

f)   Frá Umhverfisstofnun, dags. 25. sept. 2009. 
Efni:  Boðað er til ársfundar Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda 
sveitarfélaga í Kópavogi 6. nóvember 2009. 
Lagt fram til kynningar. 

 
g)   Frá  Samb. Ísl. Sveitarfél., dags. 28. sept. 2009. 

Efni:  Boðað er til skólaþings sveitarfélaga á Hilton Nordica hóteli 2. nóvember 2009. 
Sveitarstjóra falið að senda erindið til formanns skólanefndar og skólastjórnenda 
sveitarfélagsins. 

 
h) Frá skíðadeild Tindastóls, dags. 17. sept. 2009. 

Efni:  Óskað er eftir að Húnavatnshreppur styðji áfram rekstur skíðasvæðisins í 
hlíðum Tindastóls. 
Hreppsnefnd  samþykkti að hafna erindinu. 
 

 i)  Frá SSNV dags. 9. október 2009. 
Efni:  Boðað er til fundar þingmanna Nv-kjördæmis og sveitarstjórnarmanna á 
Norðurlandi vestra, þriðjudaginn 27. október 2009 kl. 13.00 í félagsheimilinu á 
Hvammstanga. 
Lagt fram til kynningar. 
 

j) Frá EBÍ dags. 12. október 2009. 
Efni:  Ágóðahlutagreiðsla 2009.  Geiðsla til Húnavatnshrepps er 666 þús kr. og verður 
greidd þann 15. október 2009. 
Lagt fram til kynningar. 
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k) Frá USAH dags. 6. október 2009. 
Efni:  Óskað er eftir styrk frá Húnavatnshreppi fyrir árið 2010, að upphæð 300 þús. kr.  
Erindinu vísað til fjárhagsáætlunar 2010. 
 

l) frá sveitarfélaginu Skagafirði dags. 31. ágúst 2009. 
Efni:  Stækkun verknámsaðstöðu Fjölbrautarskóla Nv. 
Þann 11. nóv. 2008 samþykkti Húnavatnshreppur kostnaðarþátttöku í verkefninu.  Þá 
var gert ráð fyrir að hlutur Húnavatnshrepps yrði kr. 2.339.746.  Ríkissjóður hefur 
samþykkt framkvæmdina á grundvelli samnings sem fyrir liggur og ljóst er að 
kostnaður er nokkuð hærri en áætlað var.  Nú er áætlað að hlutur Húnavatnshrepps í 
verkefninu verði kr. 2.750.295.  Óskað er eftir staðfestingu á þátttöku sveitarfélagsins 
í verkefninu á grundvelli fyrri samþykktar og upplýsinga sem nú liggja fyrir. 
 
Hreppsnefnd staðfesti fyrri ákvörðun um þátttöku í verkefninu. 
 

m) Frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti dags. 8. okt. 2009. 
Efni:  Beiðni um athugasemdir(umsögn) vegna mögulegrar endurskoðunar jarða- og 
ábúðarlaga.  Óskað er eftir athugasemdum eigi síðar en 1. nóvember n.k. 
 
Samþykkt var að sveitarstjórnarfulltrúar sendi athugasemdir sínar á skrifstofu 
sveitarfélagsins fyrir 1. nóvember n.k. 
 

6. Önnur mál. 
Borist hafa upplýsingar um að heimalönd hafi ekki öll verið smöluð fyrir fjárskil.  
Sveitarstjórn veitir fjallskilastjórnum fullan stuðning til að beita ákvæðum 21. gr 
fjallskilasamþykktar Austur- Húnavatnssýslu um smölun á kostnað landeigenda. 
 
 

 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.45 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgitta Halldórsd 

 
 
__________________________           _________________________ 

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


