
FUNDARGERÐ 
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

 
638. fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 8. mars 2010 kl. 10:00 í 
fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1. Viðræður við fulltrúa Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. 
2. Samþykkt um stjórn og fundarsköp Húnaþings vestra. 
3. Bréf Borgarbyggðar. 
4. Umsögn landsbúnaðarráðs vegna erindis Kristófers Jóhannessonar. 
5. Reglur um afslátt fasteignaskatts til elli- og örorkulífeyrissþega. 

 
Afgreiðslur: 

1. Fulltrúar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV), Ásbjörn Karlsson og Þorkell V. 
Þorsteinsson, eru mættir til viðræðna við byggðarráð. Farið var yfir stöðu máls um 
möguleika á dreifnámi frá FNV á Hvammstanga næsta haust.  Byggðarráð er sammála 
um að vinna áfram með FNV að framgangi málsins.  

2. Byggðarráð fór yfir Samþykkt um stjórn og fundarsköp Húnaþings vestra. Byggðarráð 
mun hafa þær áfram til skoðunar. 

3. Fram lagt bréf sveitarstjórnar Borgarbyggðar. Í bréfinu er tilkynnt að tekið verði tillit 
til ábendingar sveitarstjórnar Húnaþings vestra um að í tillögu að aðalskipulagi 
Borgarbyggðar 2008-2020 verði mörk sveitarfélaganna sýnd skv. samkomulagi þeirra 
frá 16. janúar 2002. 

4. Fram lögð umsögn landbúnaðarráðs við beiðni Kristófers Jóhannessonar um að koma 
upp aðstöðu til vetrarveiða á ref sunnan Bergár. Umsögn ráðsins er að eðlilegt sé að 
viðkomandi fjallskilastjórnir hafi eftirlit, umsjón og annist leyfisveitingar um 
uppsetningu skothúsa í löndum sveitarfélagsins til vetrarveiða á ref. Tillögunni vísað 
til afgreiðslu sveitarstjórnar. 

5. Fram lögð eftirfarandi tillaga að reglum fyrir 2010 um afslátt fasteignaskatts til elli- og 
örorkulífeyrisþega:  
Reglur um afslátt af  fasteignaskatti  til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega eru 
vegna íbúðarhúsnæðis þeirra til eigin nota og fyrir þá sem eiga lögheimili í 
Húnaþingi vestra.  Afslátturinn er tekjutengdur og miðaður við árstekjur  skv. 
nýjasta skattframtali, þ.m.t. eigna- og fjármagnstekjur. og tekur einungis til 
fasteignaskatts. 

Tekjuviðmiðun: 

Fyrir einstaklinga: 

a) Með heildartekjur allt að kr. 2,400.000 fær 100% afslátt 
b) Með tekjur umfram kr.  3.300.000 enginn afsláttur 

 
Fyrir hjón og samskattað sambýlisfólk: 



a) Með heildartekjur allt að kr. 3.300.000 fær 100% afslátt 
b) Með heildartekjur umfram kr. 4.400.000 enginn afsláttur. 

 
Ef tekjur eru skv. framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur 

1. Elli- og/eða 75%örorkulífeyrisþegi hefur heimild  til að leggja fram 
tekjuvottorð vegna tekna næstliðins árs, og breytast þá tekjuforsendur skv. 
ofangreindu tekjuviðmiði 

2. Skilyrði fyrir niðurfellingu er að viðkomandi búi sjálfur í húsnæðinu og 
hafi ekki af því leigutekjur. 

3. Ef um hjón eða sambýlisfólk er  að ræða, ræður aldur þess sem fyrr verður 
67 ára án tillits til þess hvort þeirra er skráð fyrir eigninni. 

4. Við andlát maka styrki sveitarsjóður eftirlifandi um  sömu upphæð og 
nemur álögðum fasteignaskatti ársins. 
Tillagan samþykkt. 
 
Skrifstofustjóri gerði grein fyrir álagningu fasteignagjalda og 
fasteignatengdra gjalda árið 2010. 
 

Samþykkt að taka á dagskrá: 
6. Framlagður samningur um leigu á tjaldsvæðinu í Kirkjuhvammi.  Samningnum vísað 

til afgreiðslu sveitarstjórnar. 

 

Fundargerð upplesin og fundi slitið kl:  12:06. 

 

Elín R. Líndal(sign.),    Guðrún Ragnarsdóttir(sign.), 
Guðný Helga Björnsdóttir(sign.),  Heimir Ágústsson(sign.). 

Áheyrnarfulltrúi: 

Oddur Sigurðarson(sign.). 

 


