
Skagafjarðarveitur ehf. 
Fundur 14 - 20.01. 2003 

Mánudaginn 20. janúar, árið 2003 kom stjórn  Skagafjarðarveitna ehf. saman til 
fundar kl. 1630 í Áhaldahúsinu. 
Mættir voru stjórnarmennirnir: Árni Egilsson, Gísli Árnason, Einar Gíslason og Páll 
Pálsson veitustjóri sem ritaði fundargerð. 

DAGSKRÁ:  
1. Fjárhagsáætlun Vatnsveitu Skagafjarðar seinni umræða. 
2. Fjárhagsáætlun hitaveitu Skagafjarðarveitna ehf. 
3. Kaupsamningur og afsal Áhaldahúss Borgarteig 11 ? 15. 
4. Bréf sem borist hafa. 
5. Önnur mál 
   
AFGREIÐSLUR: 

1. Veitustjóri lagði fram fjárhagsáætlun Vatnsveitu Skagafjarðar fyrir árið 2003. 
Tekjur áætlast:  30.000.000.-  Gjaldaliður: 18.800.000.- Handbært fé frá rekstri 
er 11.200.000.- og fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 15.900.000.- 
Stjórn Skagafjarðarveitna ehf leggur til við byggðaráð að það samþykki 
fjárhagsáætlunina til  Sveitarstjórnar Skagafjarðar. 

2. Veitustjóri lagði fram fjárhagsáætlun hitaveitu Skagafjarðarveitna ehf fyrir árið 
2003. Tekjur áætlast:  86.700.000.-  Gjaldaliður: 70.560.000.- Handbært fé frá 
rekstri er 16.140.000.-, lántökur á árinu verða 38.000.000.-, þar af víkjandi lán 
að upphæð kr. 20.000.000.- og fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 
96.100.000.- 
Stjórn Skagafjarðarveitna ehf  samþykkir fjárhagsáætlunina. 

3. Kaupsamningur og afsal Áhaldahúss Borgarteig 11?15 tekinn fyrir. Formaður 
og veitustjóri hafa átt viðræður við fulltrúa eiganda Áhaldahússins samkvæmt 
samþykkt frá síðasta stjórnarfundi. Út úr þessum viðræðum kemur samningur sá 
sem hér liggur frammi gerður af Kristjáni Jónassyni endurskoðanda dagsettur 31. 
des. 2002. 
Stjórn Skagafjarðarveitna ehf  samþykkir framkominn kaupsamning / afsal. 

4. Bréf hefur borist frá framkvæmdarstjóra Þels ehf  Reynis Barðdal dags. 19. 
jan. 2003 varðandi vatnsgjald af húseignum félagsins. 
Stjórn Skagafjarðarveitna ehf hafnar erindinu og telur ekki fært að breyta 
gildandi reglum varðandi vatnsgjald til loðdýrabúsins. Breytingar stjórnar í þessa 
veru geta verið fordæmisgefandi. Varðandi önnur loðdýrabú í sveitarfélaginu afla 
þau sér neysluvatns sjálf og eru ekki tengd veitukerfum þéttbýliskjarnanna í 
sveitarfélaginu.  Þar sem loðdýrabúið lagði á sínum tíma, lögnina frá 
vatnstanknum að húsum sínum er veitan tilbúin til að greiða andvirði lagnarinnar 
eftir mati Verkfræðistofunnar Stoðar ehf. 

5. Önnur mál. Engin 

Fleira var ekki á dagskrá.   Fundargerðin lesin upp og samþykkt og fundi slitið kl. 
18.25 
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