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Miðvikudaginn 1. september 2010 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. Fundargerðir. 
a)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 30.08.2010. 
b)  Hússtjórnar Húnavers, dags. 26.08.2010.  

2. Umfjöllun um framkomnar athugasemdir við aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022.  

3. Önnur mál.    

Þóra Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00   

1. Fundargerðir. 
a)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 30.08.2010. 

Fundargerðin sem er í 4. liðum var tekin til umræðu og staðfesti hreppsnefnd samþykktir 
byggingarnefndar lið fyrir lið.  Fundargerðin samþykkt.  

b)  Hússtjórnar Húnavers, dags. 26.08.2010. 
Hússtjórn beinir því til hreppsnefndar að halda áfram að leita leiða til endurnýjunar á 
kyndingu Húnavers.  Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram í samráði við byggingarfulltrúa. 
Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.  

2. Umfjöllun um framkomnar athugasemdir við aðalskipulag Húnavatnshrepps 
2010-2022.   

Þeir Óskar Örn Gunnarsson og Yngvi Þór Loftsson frá Landmótun sátu fundinn undir þessum 
lið.  Fyrir fundinum lá samantekt Landmótunar um athugasemdir og umsagnir vegna 
aðalskipulagsins. Fram kom að 13 stofnunum og 5 sveitarfélögum var send skipulagstillagan 
til umsagnar. 
Alls komu fram 196 athugasemdir við aðalskipulagið. 
Athugasemdir um að Húnavallaleið sé ekki á aðalskipulaginu voru samtals 190, þar af voru 
164 algjörlega samhljóða, en í 26 athugasemdum komu fram mismunandi áherslur varðandi 
Húnavallaleið. 
Hreppsnefnd yfirfór framkomnar athugasemdir og taldi ekki forsendur til að gera breytingar á 
aðalskipulaginu vegna athugsemda varðandi Húnavallaleið. 
Athugasemd barst frá eigendum jarðanna Köldukinnar og Köldukinnar 2, þar sem mótmælt 
var legu reiðvegar um lönd þeirra.   
Hreppsnefnd samþykkti að verða við athugasemdinni og að reiðvegur verði fjarlægður af 
skipulagi. 
Athugasemd barst frá eiganda jarðanna Grænuhlíðar og Smyrlabergs, þar sem óskað er eftir 
að reiðleið um þessar jarðir verði afmáð af skipulagsuppdrætti.  Einnig að texti varðandi 
áningarhólf við Smyrlaberg verði fjarlægður úr greinargerð. 
Hreppsnefnd samþykkti að verða við athugasemdinni og að reiðvegur og umfjöllun um 
áningahólf verði fjarlægt af skipulagi. 
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Athugasemd barst frá landeigendum Gilár/Marðarnúps um að hverfisvernd 
Gilárgils/Marðarnúpsgils (H8) verði felld niður. 
Hreppsnefnd samþykkti að verða við athugasemdinni og fella út hverfisvernd á svæði merktu 
H8-Gilárgil/Marðarnúpsgil í endanlegum frágangi skipulagstillögunnar. 
Athugasemd barst frá Landeigendum á Hjallalandi um að orðið Hvammsskriður í landi 
Hjallalands verði tekið út úr skipulagsuppdráttum og greinargerð og nafninu breytt í skriður í 
Vatnsdalsfjalli. 
Hreppsnefnd samþykkti að verða við athugasemdinni og að nafni í uppdráttum og greinargerð 
verði breytt úr Hvammsskriður í skriður í Vatnsdal. 
Athugasemd barst frá Vegagerðinni um að á skipulagið vanti malarslitsnámu í landi Syðri-
Löngumýrar og einnig námu á Blöndueyrum í landi Ytri-Löngumýrar. 
Hreppsnefnd samþykkti að verða við athugasemdinni og námunum verði bætt inn á uppdrætti 
og greinargerð. 
Sveitarstjóra var falið að svara framkomnum athugasemdum við skipulagstillöguna 
samkvæmt  fyrirliggjandi tillögum hreppsnefndar þar um.  

3. Önnur mál. 
Þar sem í ljós kom að félag skólabílstjóra við Húnavallaskóla gat ekki hagað akstri á þann hátt 
sem gert var ráð fyrir í tillögu hreppsnefndar um innáakstur barna úr Langadal hefur 
meirihluti hreppsnefndar samþykkt að skólaakstur verði óbreyttur frá fyrra ári.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir áhyggjum sínum yfir því að farsímakerfi NMT sé lokað 
frá og með 1. sept. 2010 og þar með er ekkert farsímasamband í stórum hluta sveitarfélagsins. 
Sveitarstjóra falið að fylgja málinu eftir við fjarskiptafyrirtæki.  

Guðmundur R. Halldórsson gat ekki setið fund af óviðráðanlegum orsökum og ekki tókst að boða 
varamann í hans stað.  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18.10      

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jóhanna Pálmadóttir   

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Jens P Jensen   

__________________________       
Ingibjörg Sigurðardóttir    
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