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FUNDARGERÐ 

 

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

Miðvikudaginn 30. júní 2021 kl. 15:00. 

 

Mætt eru:  

Gunnar Jónsson (GJ), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Ágústa Björnsdóttir (ÁB), Hildur Þórisdóttir (HÞ) 

og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri.   

Af aðalmönnum er fjarverandi:  Skúli Björnsson 

Gunnar Jónsson, stýrði fundi. 

 

Dagskrá 

1 Álögur vatnsveitna 

2 Fljótsdalshérað ljóstengt – tillaga að viðbótum við gjaldskrá 

3 Fljótsdalshérað ljóstengt - verkstaða 

4 UV-8 og UV-4 - verkstaða 

5 Fjárhags- og mælabókhald – uppfærsla, áætlun 

6 Starfsmannamál 

7 Styrkir HEF til menningar- og íþróttastarfsemi 

8 Önnur verkefni í vinnslu 

9 Nýr hitaveitutankur – örkynning á lokaverkefni frá ME 

10 Önnur mál 

a) Skógrækt við Köldukvísl 

 

1 Álögur vatnsveitna 

Fyrir liggur erindi frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti um gjaldskrá vatnsveitna. 

Stjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að svari. 

2 Fljótsdalshérað ljóstengt – tillaga að viðbótum við gjaldskrá 

Tillaga að viðbótum við gjaldskrá samþykkt og skal hún birt á heimasíðunni.  

3 Fljótsdalshérað ljóstengt – verkstaða 

Verkefni gengur samkvæmt áætlun. 

4 UV-8 og UV-4 – verkstaða 

Verkefni UV-8 er að ljúka og gekk vel, samkvæmt áætlun.  Viðbót var gerð við verkefnið sem 

fólst í uppúrtekt dælu og röra úr UV-4.  Lok verður sett á toppinn á henni og kannað hvað af 

búnaðnum er verðmæti.  Stjórn leggur áherslu á að gerð verði viðhaldsáætlun búnaðar á 

vinnslusvæðinu. 

5 Fjárhags- og mælabókhald – uppfærsla, áætlun 

Farið yfir möguleika og áætlaðan kostnað. 
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6 Starfsmannamál 

Farið yfir starfsmannamál. 

7 Styrkir HEF til menningar- og íþróttastarfsemi 

Rætt um verklag við afgreiðslu styrkja, stjórn felur framkvæmdastjóra að gera drög að 

styrkjakerfi með úthlutunarreglum, umsóknareyðublöðum og umsóknarfrest. Stefnt skal að 

fyrstu úthlutun árið 2022. 

8 Önnur verkefni í vinnslu 

Farið yfir stöðu helstu verkefna: 

Egilsstaðir - sniðræsi að Melshorni 

Borgarfjörður – heimlagnir og stofnlögn vatnsveitu 

Djúpivogur – heimlagnir í kassaverksmiðju og greining á fráveitukerfi. 

Seyðisfjörður – götulögnum í Leirubakka lokið 

9 Nýr hitaveitutankur – örkynning á lokaverkefni frá ME 

Almar Aðalsteinsson sat fundinn undir þessum lið. 

Stjórn fékk kynningu á lokaverkefni Almars frá ME varðandi greiningu á þörfum og tillögu að 

hönnun að nýjum hitaveitutanki í Fellum.  Stjórn þakkar kærlega góða kynningu. 

10 Önnur mál 

a) Skógrækt við Köldukvísl 

 Lagt fram til kynningar, málið er í vinnslu. 

 

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá þann 25. ágúst næstkomandi. 

   

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 17:50. 

 

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.  

 

Fundargerð staðfest, __________________ 2021 

   

   

   

   

 


