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FUNDARGERÐ 
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

715.  fundur byggðarráðs Húnaþings vestra, haldinn mánudaginn 3. október 2011 kl. 
14:00  í  fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1. Viðræður við forstöðumann tæknideildar og verkstjóra áhaldahúss. 
2. Bréf frá skólastjóra Grunnskóla Húnaþings vestra. 
3. Aðalfundarboð fulltrúaráðs EBÍ 
4. Bréf Umhverfisráðuneytisins. 
5. Þjónustusamningur við Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi. 
6. Bréf Barnaverndarnefndar Húnaþings vestra og Héraðsnefndar Strandasýslu. 
7. Bréf Margrétar Eddu Jónsdóttur og Rannveigar S. Guðmundsdóttur. 

 
 

Afgreiðslur: 
1. Forstöðumaður tæknideildar og verkstjóri áhaldahúss eru mættir til viðræðna við 

byggðarráð. Farið  yfir helstu verkefni, svo sem viðhald við höfnina, gangstéttir,viðhald  
Grunnskóla vegna  þakglugga, heimæðar veitna við Ásbrekku og einnig  greindu þeir frá 
því  að  framkvæmdir eru hafnar við brúarhvamm. Forstöðumaður  tæknideildar bar upp 
beiðni frá Sorpsamlagi Strandasýslu um að urðunarstaður á Syðri-Kárastöðum væri 
nefndur varaurðunarstaður í viðbragðsáætlun Sorpsamlags Strandasýslu.Byggðarráð 
vísar erindinu til umsagnar skipulags- og umhverfisráðs.   

2. Skólastjóri Grunnskóla Húnaþings vestra er mættur til viðræðna við byggðarráð vegna 
óskar um viðbótarframlag vegna endurmenntunar kennara á sviði byrjendalæsis. 
Byggðarráð heimilar skólastjóra að skrifa undir samning  við Miðstöð skólaþróunar við 
Háskólann á Akureyri. Honum er falið að finna leiðir vegna viðbótakostnaðar ársins 
2011 innan ramma fjárhagsáætlunar Grunnskóla Húnaþings vestra.    

3. Lagt fram fundarboð á aðalfund fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags 
Íslands sem haldinn verður á Grand Hóteli  í Reykjavík þann 12. október nk.. 
Byggðarráð samþykkir að sveitarstjóri verði fulltrúi Húnaþings vestra. 

4. Lagt fram bréf Umhverfisráðuneytisins vegna undirbúnings að útgáfu landsáætlunar um 
meðhöndlun úrgangs 2012-2023 og innleiðingu á rammatilskipun Evrópusambandsins 
um úrgang í íslenskan rétt. Erindinu vísað til skoðunar umhverfisstjóra.   

5. Formaður byggðarráðs kynnti uppsögn þjónustusamnings frá 20. janúar 2010 við 
Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi. Uppsögnin tekur gildi um  næstu áramót. 
Ástæða uppsagnarinnar er að sveitarstjórn Húnaþings vestra vill hafa frjálsar hendur í 
komandi fjárhagsáætlunargerð.  

6. Lagt fram bréf Barnaverndarnefndar Húnaþings vestra & Héraðsnefndar Strandasýslu 
þar sem Reykhólahreppur óskar eftir aðgangi að Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra 
og Héraðsnefndar Strandasýslu. Byggðarráð samþykkir beiðni Reykhólahrepps um aðild 
að sameiginlegri Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og Héraðsnefndar Strandasýslu. 

7. Lagt fram bréf Margrétar Eddu Jónsdóttur og Rannveigar S. Guðmundsdóttur um 
heimild sveitarstjórnar Húnaþings vestra að landskiptum á jörðinni Ásbjarnarnesi, 
landnr. 144518, í samræmi við 13.gr. jarðalaga nr. 81/2004.Einnig er óskað eftir að sá 
jarðarhluti sem fellur í hlut Margrétar og Rannveigar haldi nafninu Ásbjarnarnes. 
Byggðarráð vísar beiðni  á heiti nýrrar lóðar til umsagnar hjá skipulags- og 
umhverfisráði. En heimild sveitarstjórnar til að skipta jörðinni Ásbjarnarnesi ítrekar 
byggðarráð samþykkt sveitarstjórnar Húnaþings vestra frá fundi þann 28. ágúst 2009. 
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Samþykkt að taka á dagskrá: 
8. Lagt fram erindi frá Skeljungi þar sem óskað er eftir breytingu á aðal- og deiliskipulagi 

vegna fyrirhugaðra framkvæmda í landi jarðarinnar Melstaðar. Um er að ræða 12.000 m2 
spildu sunnar þjóðvegar 1.  Áform Skeljungs eru að reisa á spildunni um 330 m2 
þjónustumiðstöð, með eldsneytisafgreiðslu, veitingasölu og lítilli verslun.  Áætlað er að 
um 10-15 starfsmenn muni starfa í þjónustumiðstöðinni allt árið um kring en að á sumrin 
muni starfsfólk verða allt að 20. Samhliða beiðni um breytingar á skipulagi er því óskað 
umsagnar sveitarstjórnar um lausnina.  Þá er einnig óskað umsagnar sveitarstjórnar 
vegna skiptingar jarðarinnar, sbr. 13. gr. jarðalaganna.  Þá hefur landeigandi óskað þess 
að Skeljungur fari þess á leit við skipulagsyfirvöld að umhverfisstefna þjóðkirkjunnar 
verði höfð að leiðarljósi í skipulagsferlinu.  Byggðarráð samþykkir að vísa erindinu til 
umsagnar skipulags- og umhverfisráðs. 
 
Fundargerðin upplesin og samþykkt.  Fundi slitið kl. 15:38 
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