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FUNDARGERÐ 
 

277. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fjarfundi (TEAMS)  
fimmtudaginn 26. mars 2020 kl. 15:00. 

 
Mætt eru: Gunnar Jónsson, Ágústa Björnsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Skúli Björnsson,  
Björg Björnsdóttir og Aðalsteinn Þórhallsson framkvæmdastjóri.  

Björn Ingimarsson, bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs sat fundinn undir lið 5a. 
 

Dagskrá: 

1. Covid-19 – staðan hjá HEF 

2. Austurljós – endurskoðun samnings 

3. Ekkjufellssel – lóðamál fóðurstöð 

4. Vatnaáætlun - athugasemdir. 

5. Önnur mál 

a. Áform Fljótsdalshéraðs um seinkun eindaga fasteignagjalda 

b. Erindi frá VÖK 

c. Þingsályktunartillaga 

 
Gunnar Jónsson, formaður, stýrði fundi. 
 
 
1. Covid-19 – staðan hjá HEF 

Starfsmenn HEF hafa starfað eftir viðbragðsáætlun sem gerð var varðandi Covid-19 og hafa farið eftir 
tilmælum almannavarna.  Engin röskun hefur verið hjá starfsfólki. Framkvæmdastjóri greindi frá 
helstu verkefnum sem starfsmenn HEF hafa sinnt síðustu viku. Framkvæmdastjóra falið að setja í 
forgang að skoða fráveitulögn við gatnamót N1. 
 
2. Austurljós – endurskoðun samnings 

Tillaga lögmanns HEF og framkvæmdastjóra liggur fyrir fundinum. Fram komu tillögur að breytingum 
á fundinum sem framkvæmdastjóra er falið að fara yfir með lögmanni. 
Gunnari, Ágústu og Skúla ásamt framkvæmdastjóra er falið að hitta fulltrúa Austurljóss á fundi á 
grundvelli fyrirliggjandi tillögu um endurskoðun samnings við Austurljós.  Framkvæmdastjóra falið að 
boða til fundarins. 
 
3. Ekkjufellssel – lóðamál fóðurstöð 

Framkvæmdastjóri leggur fram tillögu á fundinum að breyttum lóðamörkum fóðurstöðvar.  Stjórn 
felur honum að boða Gunnar, Ágústu og Skúla ásamt eigendum Herðishússins til fundar um málið.  
 
4. Vatnaáætlun - athugasemdir 

Athugasemdafrestur Umhverfisstofnunar við Vatnaáætlun er til 31. mars nk. 
Framkvæmdastjóra falið að ganga frá athugasemdum fyrir hönd stjórnar HEF. 
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5. Önnur mál 

a) Áform Fljótsdalshéraðs um seinkun eindaga fasteignagjalda 

Björn Ingimarsson, bæjarstjóri sat fundinn undir þessum lið.  Hann kynnti áform sveitarfélagsins 
um frestun tveggja eindaga fasteignagjalda apríl og maí til nóvember og desember.  Áformin eru 
liður í því að koma til móts við fyrirsjáanlegan rekstrarvanda fyrirtækja og heimilia vegna 
heimsfaraldurs Covid-19.  Tillagan er til ákvörðunar bæjarráðs á mánudag og hefur veruleg áhrif 
á fjárflæði HEF á árinu.  Framkvæmdastjóra falið að uppfæra rekstrar- og fjárfestingaráætlanir 
HEF að fenginni niðurstöðu bæjarráðs. 

b) VÖK – beiðni um greiðsluaðlögun vegna Covid-19 

Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum. 

c) Ráðstafanir stjórnvalda vegna heimsfaraldurs Covid-19 
Stjórn HEF fagnar því sem fram kemur í tilllögum til þingsályktunar um sérstakt tímabundið 
fjárfestingarátak að gert sé ráð fyrir fjármunum í fráveituframkvæmdir sveitarfélaga og til 
verkefnisins Ísland ljóstengt. Framkvæmdastjóra falið að vinna að umsókn fyrir hönd HEF til 
þessara verkefna.  

 
Næsti fundur verður boðaður með dagskrá. 

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 17:11.  

 

Fundargerð ritaði Gunnhildur Ingvarsdóttir 

 

Fundargerð staðfest, __________________ 2020 

   

   

   

   
 


