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Þriðjudaginn 22. desember 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. Fulltrúi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra mætir til fundar. 
 
2. Skýrsla sveitarstjóra. 
 
3. Fundargerðir: 
 a)  Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps dags. 17. ágúst 2009. 
 b)  Hússtjórnar Húnavers dags. 10. desember 2009. 
 c)  Fræðslunefndar, dags. 17. desember 2009. 
 d)  Byggingarnendar, dags. 17. desember 2009. 

e)  Stjórnar Norðurá bs dags. 8. desember 2009. 
 

4.  Bréf. 
 a)  Frá Landgræðslu ríkisins, dags. 24. nóvember 2009. 

  b)  Frá VSI ehf, dags. 1. desember 2009. 
  c)  Frá Umhverfisstofnun, dags. 1. desember 2009. 
  d)  Frá Blönduósbæ, dags. 18. nóvember 2009. 
  e)  Frá Skógræktarfélagi A-Hún, dags. 11. desember 2009. 

f)  Frá Byggðasamlagi um Tónlistarskóla A-Hún., dags. 8. des. 2009. 
 

5. Gjaldskrár og styrkir. 
  

6.  Fjárhagsáætlun ársins 2010 - fyrri umræða 
  

7. Önnur mál. 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: 
Fundargerð hússtjórnar Dalsmynnis dags. 24. ágúst 2009, tekin fyrir undir dagskrárlið 3 f) 
Fundargerð hússtjórnar Dalsmynnis dags. 20. des. 2009, tekin fyrir undir dagskrárlið 3 g) 
Erindi frá Sjálfseignarstofnun Auðkúluheiðar, tekið fyrir undir dagskrárlið 4 g) 
Fjárhagsáætlun Húnavers 2010, tekin fyrir undir dagskrárlið 4 h) 
 
1. Fulltrúi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra mætir til fundar. 
Sigurjón Þórðarson mætti til fundar til umræðu um fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits 
Norðurl-vestra. Í máli hans kom m.a. fram að tap varð á rekstri heilbr.eftirl. árið 2008 
að upph.um 2 millj. Útlit er fyrir að reksturinn verði jákvæður árið 2009. Stöðugildi 
við stofnunina á Norðurl-vestra eru 2,2. 
Hugsanlegt er að ná fram sparnaði með sameiningu starfsstöðva, en Sigurjón telur það 
ekki æskilegt.  Í fjárhagsáætlun 2010 er gert ráð fyrir að framlög sveitarfélaga hækki 
um 7% frá fyrra ári. Framlög sveitarfélaga eru áætluð 9,2 millj. tekjur alls 27,8 millj. 
og gjöld um 27,3 millj. 
Rætt um hvort mögulegt sé að Heilbrigðiseftirlitið innheimti beint frá notendum 
þjónustunnar í stað þess að innheimta í gegnum sveitarfélögin.  Sé það vilji 
sveitarfélaga að breyta fyrirkomulagi á innheimtumálum telur Sigurjón það vel koma 
til greina. 
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Rætt um urðunarstaði á riðufé, fram kom að Umhverfisstofnun hefur eftirlit með 
þessum stöðum.  Heilbrigðirfulltrúi telur æskilegt að á nýjum urðunarstað við 
Sölvabakka verði útbúin aðstaða til urðunar á riðufé.  Sigurjón yfirgaf fundinn. 

 
2. Skýrsla sveitarstjóra. 
Sótt hefur verið um lán til Lánasjóðs sveitarfélaga til fjármögnunar á framkvæmdum 
sveitarfélagsins.  Fyrir fundinum liggur lánssamningur milli Lánasjóðs sveitarfélaga 
og Húnavatnshrepps.  Eftirfarandi samþykkt var gerð: 
 
Hreppsnefnd samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf, að 
fjárhæð 25.000.000.kr. til 15 ára, í samræmi við lánstilboð sem liggur fyrir fundinum.   
Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.  Lánið er tekið til að fjármagna framkvæmdir á árinu 
2009 m.a. við leikskóla, skóla, fjallaskála og rotþrær, sbr. 3. gr. laga um stofnun 
opinbers hlutafélags um  Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. 
 
Jafnframt er Jens P. Jensen kt. 070951-7469, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess 
f.h. Húnavatnshrepps að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga ohf, sbr. 
framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns 
skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari. 
 
Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt með 5. atkvæðum, 1. sat hjá og 1. var 
á móti. 
 
Oddviti gerði grein fyrir fundi sem hann sótti í Hveragerði með Baldri Valgeirssyni 
og fl. um heilsutengda ferðaþjónustu. 
 
Hreppsnefnd samþykkti að nýta  forkaupsrétt sveitarfélagsins til kaupa á  hlutafé í 
Hveravallafélaginu að upphæð 1.700.000 kr.   
 
3. Fundargerðir: 

a)  Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps dags. 17. ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 

 
b)  Hússtjórnar Húnavers dags. 10. desember 2009. 

Samþykkt hússtjórnar varðandi kyndingarmál í Húnaveri var vísað til 
fjárhagsáætlunar.  Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. 

 
c)  Fræðslunefndar, dags. 17. desember 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
d)  Byggingarnefndar, dags. 17. desember 2009. 

Fundargerðin var samþykkt. 
 
e) Stjórnar Norðurá bs, dags. 8. desember 2009. 

Með fundargerðinni eru drög að samningi Norðurár bs við Flokkun Eyjafjörður ehf. 
um urðun úrgangs.  Hreppsnefnd gerir ekki athugasemd við drögin. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar. 
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f) Hússtjórnar Dalsmynnis dags. 24. ágúst 2009. 
Lögð fram til kynningar. 

 
g)   Hússtjórnar Dalsmynnis dags. 2. desember 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

4.  Bréf. 
a)  Frá Landgræðslu ríkisins, dags. 24. nóvember 2009. 

Efni:  Beiðni um styrk vegna samstarfsverkefnisins ”Bændur græða landið” 
Erindinu var hafnað. 
 
 b)  Frá VSI ehf, dags. 1. desember 2009. 
Efni:  Tilboð í gerð áhættumats starfa. 
Hreppsnefnd samþykkti að fresta gerð áhættumats. 
 
 c)  Frá Umhverfisstofnun, dags. 1. desember 2009. 
Efni:  Stækkun friðlands í Þjórsárverum. 
Húnavatnshreppur tilnefnir Tryggva Jónsson í vinnuhóp um stækkun friðlands í 
Þjórsárverum. 
 

d) Frá Blönduósbæ, dags. 18. nóvember 2009. 
Efni:  Endurskoðuð fjárhagsáætlun Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í 
A-Hún, fyrir árið 2009 og viðbótarframlög.   
Hreppsnefnd gerir ekki athugasemd við endurskoðaða fjárhagsáætlun ársins 2009. 
Óskað er eftir fjárhagsáætlun ársins 2010.  

 
e) Frá Skógræktarféalgi A-Hún, dags. 11. desember 2009. 

Efni:  Styrkumsókn vegna skógræktarmála í Austur-Húnavatnssýslu. 
Erindinu var hafnað. 
 

f)  Frá Byggðasamlagi um Tónlistarskóla A-Hún., dags. 8. des. 2009. 
Efni:  Ársreikningur júlí –des 2008.  Nemendaskrá Tónlistarskóla og lúðrasveitar.  
Útreiknuð framlög sveitarfélaga um Byggðasamlag Tónlistarskóla Austur-
Húnvetninga árið 2010. 
Lagt fram til kynningar. 
 

g) Frá Sjálfseiganarstofnun Auðkúluheiðar, dags 18. des. 2009. 
Efni:  Hnitsetning landamerkja eignarlanda sjálfseignastofnana. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið og fól sveitarstjóra að vinna málið áfram. 
 

h) Frá hússtjórn Húnavers. 
Efni:  Fjárhagsáætlun Húnavers 2010. 
Vísað til fjárhagsáætlunar. 
 
5. Gjaldskrár og styrkir. 
Samþykkt var að fella niður greiðslur vegna akstursstyrkja á árinu 2010. 
 
Samþykkt var að sveitarfélagið greiði 200 kr. á dag af hráefniskostnaði fyrir hvern 
nemanda í grunn- og leikskóla á árinu 2010.  
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Samþykkt var að greiðsla vegna tónlistarnáms á framhaldsskólastigi á árinu 2010 
verði allt að 50% af kostnaðarhluta sveitarfélagsins, þó að hámarki 250 þúsund kr. á 
ári per nemanda.  Að öðru leyti gilda sömu reglur og um framhaldsskólastyrki. 
 
Tillögur að gjaldskrám: 
Samþykkt var að innheimta fæðisgjöld í leikskólanum að upphæð kr. 5.000 á mánuði. 
Ekki verða innheimt vistgjöld í leikskólanum fyrri hluta ársins 2010.  
 
Til að ná fram nauðsynlegum sparnaði í sorphirðu var samþykkt að gera þá breytingu  
á árinu 2010,  að sorphirða frá lögbýlum fyrirtækjum og stofnunum verði á tveggja 
vikna fresti allt árið.  Einnig verður dregið úr þjónustu á gámasvæðum í 
sveitarfélaginu og gámar staðsettir á svæðunum í sex mánuði á ári, tímabilið maí – 
okt.  Áætlað er að söfnun á rúlluplasti verði óbreytt, eða fjórum sinnum á ári. 
 
Gjaldskrár vegna sorphirðu- og sorpeyðingar  
Eftirfarandi gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Húnavatnshreppi var 
samþykkt: 
 

 
1. gr. 
Gjaldskrá er sem hér greinir: 
 
I. 
Sorphirðugjald á íbúðir, lögbýli, íbúðarhús: kr. 10.000 
Sorpeyðingargjald á íbúðir, lögbýli, íbúðarhús: kr.   6.000 
 

      II. 
Sorpeyðingargjald á sumarhús:    kr.  4.000 
Enda geti notendur þeirra losað sig við sorp 
á gámasvæði sveitarfélagsins. 
 

      III. 
Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á fyrirtæki: 
Fyrirtæki, stofnanir og aðrir lögaðilar greiða sorphirðugjald samkvæmt áætlun um kostnað við 
sorphirðu frá þeim. 
 
Sorphirðugjald:  
 
Flokkur 1.     kr.       20.000   
Flokkur 2.      kr.       78.000 
Flokkur 3.     kr.     118.000 
Flokkur 4.     kr.     345.000 
Flokkur 5.     kr.  1.180.000 

 
Fyrirtæki stofnanir og aðrir lögaðilar greiða sorpeyðingargjald samkvæmt áætluðu sorpmagni sem 
frá þeim fellur. 
 
Flokkur 1. Áætlað magn allt að      860 kg.                kr.     8.600 
Flokkur 2. Áætlað magn allt að               1.600 kg.      kr.   16.000 
Flokkur 3. Áætlað magn allt að                       3.300 kg.      kr.   33.000 
Flokkur 4. Áætlað magn allt að                            6.400 kg.      kr.   64.000 
Flokkur 5. Áætlað magn allt að                           21.600 kg.           kr. 216.000 
Flokkur 6. Áætlað magn allt að             35.100 kg.   kr. 351.000  
 
Hreppsnefnd raðar fyrirtækjum í flokka eftir eðli og umfangi þeirra.  
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2. gr.  
Að lokinni álagningu skv. 1. gr. hafa greiðendur 30 daga frest til að gera athugasemdir við 
gjaldtöku  Húnavatnshrepps.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og vel rökstuddar.  Hreppsnefnd 
er heimilt að breyta gjaldtöku með tilliti til réttmætis framsettra athugasemda. 
 
3. gr. 
Gjaldskrá þessi er samþykkt af hreppsnefnd Húnavatnshrepps 22. desember 2009, að fenginni 
umsögn heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. Gjaldskráin  er sett með heimild í 7. gr. 
samþykktar nr. 56/2008 um sorphirðu í Húnavatnshreppi.  og skv. ákvæði 25. gr. laga um 
hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum.  Gjaldskráin öðlast gildi við 
birtingu. 

 
 
6. Fjárhagsáætlun ársins 2010 (fyrri umræða) 
Farið var yfir rekstrarliði og fjárfestingar í fjárhagsáætlun. 
Eftirfarandi erindum hefur verið vísað til fjárhagsáætlunar:   
Frá Heimilisiðnaðarsafninu, rekstrarstyrkur að upphæð 1.023.947 kr. Samþykkt. 
Frá Textílsetri Íslands, rekstrarstyrkur að upphæð 500.000 kr. Samþykkt var að styrkja 
Textílsetur Íslands um 250.000 kr. 
Frá Farskólanum á Norðurlandi vestra, rekstrarstyrkur að upph.113.000 kr. Samþykkt. 
Framlenging á samningi við Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi. Samþykkt. 
Fjárhagsáætlun Húnavers 2010.  Gert er ráð fyrir að rekstrarframlag til Húnavers á 
árinu 2010 verði 2.150.000 kr.  Áætlað er að endurnýja kyndikerfi hússins með borun 
eftir vatni og uppsettningu á varmadælu. 
Fjárhagsáætlun var vísað til annarar umræðu í hreppsnefnd. 

  
7. Önnur mál. 
E-listi leggur til að sveitarstjórnarfulltrúum verði fækkað um tvo á næsta kjörtímabili. 
Samþykkt var að vísa erindinu og tillögu um fækkun kjörstaða í sveitarfélaginu til  
endurskoðunar á samþykktum sveitarfélagsins.  Endurskoðunin fari fram í byrjun 
næsta árs. 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 17 40 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
_________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Birgitta Halldórsdóttir 
 
 
__________________________           __________________________ 
 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P. Jensen 


