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Fimmtudaginn 29. nóvember 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 

fundar á Húnavöllum kl. 13.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

Jens P Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 

undirskriftum. 

 

Dagskrá: 
 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

2. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 5. nóvember 2012. 

b) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 19. nóvember 2012. 

c) Aðalfundar Hveravallafélagsins, dags. 19. nóvember 2012. 

d) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 19. nóvember 2012. 

e) Umhverfisstofnunar, dags. 31. október 2012. 

f) Stjórnar Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún,  

dags. 7. nóvember 2012. 

g) Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 15. október 2012. 

h) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 30. október 2012. 

i) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 13. nóvember 2012. 

3. Viðauki við fjárhagsáætlun 2012. 

4. Fjárhagsáætlanir 2014 til 2016, fyrri umræða. 

5. Breyting á aðalskipulagi Húnavatnshrepps og deiliskipulag 

  vegna efnistökusvæðis í landi Æsustaða í Langadal. 

6. Samningsdrög varðandi nýtingu og smölun Gilhaga. 

7. Reykir, forkaupsréttartilboð. 

8. Bréf: 

a) Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 25.10.2012. 

b) Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 09.11.2012. 

c) Frá Skipulagsstofnun, dags. 24.10.2012. 

d) Frá Skipulagsstofnun, dags. 09.11.2012. 

e) Frá SSNV(sóknaráætlun landshluta),  dags. 21.11.2012.. 

f) Frá Farskólanum, dags. 30.10.2012. 

g) Frá Landsbyggðin lifi, dags. 02.11.2012. 

h) Frá Stígamótum, ódagsett. 

i) Frá Snorraverkefninu, dags. 08.11.2012. 

j) Frá Skíðadeild Tindastóls, dags. 03.12.2012. 

9. Önnur mál. 

 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 

 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá:  Fundargerð fræðslunefndar 

Húnavatnshrepps, dags. 26. nóv. 2012, tekin fyrir undir dagskrárlið 2. j)  Tvö erindi frá 

Kristínu Lárusdóttur, dags. 7. okt. 2012, tekin fyrir undir dagskrárlið 8. k) og 8. l) 

 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeim fundum sem hann, ásamt öðrum fulltrúum 

Húnavatnshrepps,  hefur setið fyrir hönd sveitarfélagsins frá síðasta fundi hreppsnefndar. 

Tekið fyrir erindi frá Jóhönnu Pálmadóttur þar sem hún óskar eftir leyfi frá störfum í 

hreppsnefnd til 1. júní 2013.  Erindið var samþykkt samhljóða. 

Samþykkt var að endurnýja gólfefni í miðrými Húnavallaskóla samtals um 255 fm.  

Byggingarfulltrúa var falið að leita tilboða í verkið sem yrði unnið í jólafríi. 
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2. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 5. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

b) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 19. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

c) Aðalfundar Hveravallafélagsins, dags. 19. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

d) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 19. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

e) Umhverfisstofnunar, dags. 31. október 2012. 

Til kynningar. 

 

f) Stjórnar Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún,  

dags. 7. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

g) Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 15. október 2012. 

Til kynningar. 

 

h) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 30. október 2012. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps gerir ekki athugasemd við fjárhagsáætlun Félags- og 

skólaþjónustu A-Hún vegna ársins 2013. 

 

i) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 13. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

j) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 26. nóvember 2012. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps tekur undir bókun fræðslunefndar í lið 3. um að komið verði á 

dreifnámi í Austur-Húnavatnssýslu næsta haust. 

Fundargerðin að öðru leiti lögð fram til kynningar. 

 

3. Viðauki við fjárhagsáætlun 2012. 
 

Vegna breytinga á áætluðum útgjöldum og tekjum ársins 2012, samþykkti hreppsnefnd 

Húnavatnshrepps eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlunina. 

 

Gert er ráð fyrir eftirfarandi breytingum í rekstri málaflokka: 

00.  Skatttekjur.  Lækkun tekna        7.000.000 kr. 

02.  Félagsþjónusta. Lækkun útgjalda ( netto)    -7.200.000 kr. 

04.  Fræðslumál.  Lækkun útjalda                  -4.000.000 kr. 

05.  Menningarmál.  Hækkun útgjalda                    250.000 kr. 

08.  Hreinlætismál.  Hækkun útgjalda       1.650.000 kr. 

11.  Umhverfismál. Hækkun útgjalda              900.000 kr. 

10.  Umferðar og samg.mál. Hækkun útgjalda        500.000 kr. 
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13.  Atvinnumál. Hækkun útgjalda         1.720.000 kr. 

21.  Sameiginlegur kostn. Hækkun útgjalda            480.000 kr. 

       

31.  Eignasjóður. Hækkun útgjalda (netto)        1.650.000 kr.   

 

Aukin útgjöld eru fjármögnuð með handbæru fé. 

 

Gert er ráð fyrir söluhagnaði að upphæð 3.052.000 kr. vegna sölu fasteigna. 

 

4. Fjárhagsáætlanir 2014 til 2016, fyrri umræða. 

Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps fyrir árin 2014-2016. 

Hreppsnefnd samþykkti að vísa fjárhagsáætluninni til annarar umræðu. 

 

5. Breyting á aðalskipulagi Húnavatnshrepps og deiliskipulag 

 vegna efnistökusvæðis í landi Æsustaða í Langadal. 

Skipulagstillögurnar voru auglýstar frá 8. október til 20. nóvember 2012.  

Skipulagstillögurnar lágu frammi til kynningar á skrifstofu Húnavatnshrepps og hjá 

Skipulagsstofnun.  Að auki var hægt að nálgast tillögurnar á heimasíðu sveitarfélagsins. 

Frestur til að skila inn athugasemdum við tillögurnar var til 20. nóvember 2012. Athugasemd 

barst frá landeigendum Kárastaða og Tunguness og varðar óljós og ófrágengin landamerki. 

 

Sveitarstjóra var falið að óska eftir við hlutaðeigandi landeigendur að þeir leggi fram gögn til 

stuðnings við framkomna athugasemd.   

 

Vegna framkominnar athugsemdar var sveitarstjóra einnig falið að hafa samband við 

Landeiganda Æsustaða og óska eftir að hann leggi fram gögn sem staðfesti eignarrétt hans á 

því landi sem skipulagstillögurnar ná yfir. 

 

6. Samningsdrög varðandi nýtingu og smölun Gilhaga. 

Fyrir fundinum liggja samningsdrög varðandi nýtingu og smölun Gilhaga.   

Samningsdrögin voru borin upp til atkvæða með smávægilegum breytingum á annari og 

þriðju málsgrein.  Samþykkt með fjórum atkvæðum (ÞS, MS, JS ,IS) 

 

7. Reykir, forkaupsréttartilboð. 

Jakob Sigurjónsson vék af fundi undir þessum lið.  Kristín Sigurðardóttir mætti til fundar. 

 

Fyrir fundinum lá fundargerð fundar með ábúendum á Reykjum dags, 1. nóv. 2012. 

Einnig úttekt á jörðinni Reykjum unnin af Bjarna Þór Einarssyni. Þar kemur fram að metnar 

endurbætur ábúenda umfram venjulegt viðhald, sem tengjast sauðfjárrækt, eru samtals að 

upphæð kr. 3.638.000.- 

Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu: 

Hreppsnefnd samþykkir kostnaðarmat sem gert hefur verið vegna endurbóta ábúenda Reykja 

umfram venjulegt viðhald sem tengist sauðfjárrækt. 

 

Fulltrúar A-lista fóru fram á fundarhlé, sem stóð í 15 mín. 

 

Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt með fjórum atkvæðum (MS, ÞS, IS, KS) 
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Fulltrúar A-lista lögðu fram eftirfarandi bókun: 

 

Fulltrúar A-lista líta svo á að verið sé að gefa afslátt frá því tilboði sem fulltrúar E-lista 

samþykktu á síðasta fundi hreppsnefndar. 

 

Kristín vék af fundi.  Jakob kom til fundar. 

 

Samþykkt var að funda sem fyrst með ábúendum á Reykjum um framhald málsins. 

 

8. Bréf: 

a) Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 25.10.2012. 

Efni: Óskað er eftir upplýsingum um hvort mál varðandi skólaakstur í Húnavallaskóla hafi 

verið tekin upp á ný í hreppsnefnd eftir að ákvörðun kærunefndar útboðsmála frá í júlí 2011 lá 

fyrir. 

Sveitarstjóra var falið að svara erindinu. 

 

b) Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 09.11.2012. 

Efni:  Varðar kvörtun Sólveigar Ingu Friðriksdóttur fyrir hönd félags Harmonikkuunnenda í 

Húnavatnssýslum, að félagið hafi ekki fengið sömu afgreiðslu og aðrir varðandi leigu á 

félagsheimilinu Húnaveri og veitingum þar.   

Ráðuneytið kemst að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið brotið gegn félaginu og mun ekki 

taka erindið til frekari umfjöllunar. 

Lagt fram til kynningar. 

 

c) Frá Skipulagsstofnun, dags. 24.10.2012. 

Efni:  Frístundahús á Litlu Sveinsstöðum, í landi Sveinsstaða í  Húnavatnshreppi.  

Skipulagsstofnun gerir ekki athugsemd við að sveitarstjórn veiti leyfi fyrir umræddu húsi á 

þessum stað. 

Lagt fram til kynningar. 

 

d) Frá Skipulagsstofnun, dags. 09.11.2012. 

Efni:  Áríðandi tilkynning varðandi  gildi deiliskipulags sem birt hefur verið í 

Stjórnartíðindum árin 2011 og 2012.   

Lagt fram til kynningar. 

 

e) Frá SSNV (sóknaráætlun landshluta), dags. 21.11.2012. 

Efni:  Óskað er eftir því að Húnavatnshreppur tilnefni tvo fulltrúa í samráðsvettvang 

Sóknaráætlunar Norðurlands vestra.  Tilnefningum skal skila til framkvæmdastjóra SSNV 

fyrir 3. desember 2012. 

Fulltrúar Húnavatnshrepps eru tilnefndir:  Ingibjörg Sigurðardóttir og Björn Magnússon. 

 

f) Frá Farskólanum, dags. 30.10.2012. 

Efni:  Óskað er eftir rekstrarstyrk frá Húnavatnshreppi að upphæð 79 þúsund vegna ársins 

2013. 

Samþykkt í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar 2013. 
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g) Frá Landsbyggðin lifi, dags. 02.11.2012. 

Efni:  Óskað er eftir styrk að upphæð  20-50 þúsund kr. til að sinna grunnstarfsemi 

samtakanna. 

Erindinu var hafnað. 

 

h) Frá Stígamótum, ódagsett. 

Efni:  Fjárbeiðni Stígamóta fyrir árið 2013. 

Vísað til seinni umræðu fjárhagsáætlunar 2013. 

 

i) Frá Snorraverkefninu, dags. 08.11.2012. 

Efni:  Óskað er eftir stuðningi við Snorraverkefnið sumarið 2013. 

Erindinu var hafnað. 

 

j) Frá Skíðadeild Tindastóls, dags. 03.12.2012. 

Efni:  Stjórn skíðadeildarinnar hefur hug á að reistur verði nýr skíðaskáli í hliðum Tindastóls 

og óskar eftir stuðningi sveitarfélaga á svæðinu við það verkefni.  

Hreppsnefnd telur sér ekki fært að styrkja verkefnið að þessu sinni. 

 

k) Frá Kristínu Lárusdóttur, dags. 07.10.2012. 

Efni:  Sótt er um heimild til að skipta lóðum úr landi jarðarinnar Bakka í Vatnsdal, landnr. 

144653.  Erindinu fylgir hnitsettur afstöðuuppdráttur  gerður af Stoð ehf. verkfræðistofu.  

Númer uppdráttar er S-02, dags. 9. október 2012. Hafa umræddar lóðir númerin 26 og 30 og 

stærð hvorrar lóðar er 8.985 m
2
. 

Einnig er óskað eftir að leysa lóðirnar úr landbúnaðarnotkun.  Lögbýlisréttur mun áfram 

fylgja jörðinni Bakka, landnúmer 144653. 

 

Hreppsnefnd samþykkti erindið með fyrirvara um samþykki Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis. 

 

l) Frá Kristínu Lárusdóttur, dags. 07.10.2012. 

Efni:  Sótt er um heimild til að skipta lóð úr landi jarðarinnar Bakka í Vatnsdal, landnr. 

144653.  Erindinu fylgir hnitsettur afstöðuuppdráttur gerður af Stoð ehf. verkfræðistofu.   

Númer uppdráttar er S-03, dags. 9. október 2012.  Stærð lóðarinnar er 279 m
2
. 

Geymsla með fastanúmeri 213-5573, merking 05 0101, byggð árið 1954 mun tilheyra lóðinni 

sem stofnuð verður. 

Einnig er óskað eftir að leysa lóðina úr landbúnaðarnotkun.  Lögbýlisréttur mun áfram fylgja 

jörðinni Bakka, landnúmer 144 653. 

 

Hreppsnefnd samþykkti erindið með fyrirvara um samþykki Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis. 

 

9. Önnur mál. 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps fagnar þeim samgöngubótum sem var verið að ljúka við með 

gerð nýrrar brúar á Svartá við Barkarstaði. 

 

Björn Magnússon spurði um ráðstöfun fjárveitinga Styrkvegasjóðs fjallvega. 
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Fleira ekki gert . 

Fundi slitið kl. 18.50 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Björn Magnússon 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen   


