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FUNDARGERÐ 

 

294. fundur stjórnar HEF veitna ehf. haldinn í fundasal HEF að Einhleypingi 1. 

Miðvikudaginn 12. maí 2021 kl. 15:00. 

 

Mætt eru:  

Gunnar Jónsson (GJ), Skúli Björnsson (SB), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Ágústa Björnsdóttir (ÁB) og 

Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri.   

Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ) í fjarfundi. 

Karl Lauritzson og Halla Sigrún Sveinbjörnsdóttir sátu fundinn undir lið nr. 2. 

Af aðalmönnum er fjarverandi: Enginn 

Gunnar Jónsson, stýrði fundi. 

 

Dagskrá 

1 Starfsmannamál 

2 Vatnaáætlun – KL og HSS mæta á fundinn 

3 Fljótsdalshérað ljóstengt rekstraráætlun og gjaldskrá 

4 Fráveitusamþykkt 

5 Brúarás – kynding 

6 Miðás 22 – uppgjör heimlagnavinnu 

7 Önnur mál 

 

1 Starfsmannamál  

Þorsteinn B. Ragnarsson hefur hafið störf, stjórn býður hann velkominn til starfa í okkar góða 

starfsmannahóp. 

2 Vatnaáætlun – KL og HSS mæta á fundinn 

Halla Sigrún Sveinbjörnsdóttir starfsmaður HEF og Karl Lauritzson, fulltrúi í 

Vatnasvæðisnefnd komu inn á fundinn. 

KL kynnti Vatnaáætlun fyrir Ísland 2022-2027 – drög til kynningar sem er nú í umsagnarferli. 

Umræður um stöðuna. HSS og KL yfirgáfu fundinn.  

Fyrirliggjandi eru drög að umsögn frá Samorku sem lögð voru fyrir fundinn. Tillaga borin upp 

um að taka undir drögin, samþykkt með 4 atkvæðum, HHÁ sat hjá.  

3 Fljótsdalshérað ljóstengt rekstraráætlun og gjaldskrá 

Kynnt uppfært rekstrarlíkan sem byggir á áður samþykktum forsendum um gjaldskrá og 

áætlun um fjölda notenda. Miðað við þetta rekstrarlíkan stendur reksturinn ekki undir 

lántöku vegna fjárfestinganna sem þarf að fara í til að brúa bilið frá því sem hefur nú þegar 

verið fjármagnað. 

HHÁ fór af fundi. 

Drög að gjaldskrá kynnt og rædd, afgreiðslu frestað til næsta fundar. 
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4 Fráveitusamþykkt  

Rætt um fráveitusamþykkt sem bíður afgreiðslu sveitarstjórnar Múlaþings. 

Framkvæmdastjóra falið að fá álit lögmanns á álitaefnum. 

5 Brúarás – kynding  

Málið í vinnslu. 

6 Miðás 22 – uppgjör heimlagnavinnu 

Farið yfir málið og framkvæmdastjóra falið að reikna út heildarkostnað við breytingu á 

skipulagi lóðarinnar og koma því á framfæri við umhverfis- og framkvæmdasvið Múlaþings. 

Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að málinu. 

7 Önnur mál 

Framkvæmdastjóri – fréttir af vettvangi Samorku 

Framkvæmdastjóri kynnti nýja reglugerð um tæknilega tengiskilmála hitaveitna 488/2021. 

Rætt um stöðu framkvæmda við sniðræsi á Egilsstöðum. 

 

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá. 

HHÁ fór af fundi kl. 17.10.   

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 18:24. 

 

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir. 

 

Fundargerð staðfest, __________________ 2021 

   

   

   

   

 


