
Skagafjarðarveitur ehf. 
Fundur 143  –  14. 03. 2011 

Mánudaginn 14. mars  árið 2011, kom stjórn Skagafjarðarveitna ehf. saman til fundar kl. 16.00 að 

Borgarteigi 15 Sauðárkróki. 

Mættir voru stjórnarmennirnir: Einar Gíslason, Jón Magnússon og Úlfar Sveinsson, Páll Pálsson 

veitustjóri, Árni Egilsson sem ritaði fundargerð. 

 

DAGSKRÁ:  
1. Þriggja ára áætlun Skagafjarðarveitna ehf.  

2. Hitaveituframkvæmdir Sæmundarhlíð. 

3. Samningar vegna hitaveitu við Langhús í Fljótum 

4. Kvörtun til umboðsmanns Alþingis v/ Kýrholtsmálsins 

5. Bréf frá íbúum á Reykjarströnd og í Skörðum. 

6. Önnur mál. 

Afgreiðslur: 

 

1. Lögð fram 3ja ára áætlun Skagafjarðarveitna fyrir árin 2012 – 2014, einnig lagður fram listi 

yfir þær framkvæmdir sem gert er ráð fyrir að fara í á tímabilinu.  Stjórnin samþykkir 

framlagða áætlun. 

 

2. Lagður fram nýr kostnaðarútreikningur vegna lagningu hitaveitu í Sæmundarhlíð.  Stjórnin 

samþykkir að Páll Pálsson gangi frá samningum vegna efnissamnings við Set ehf.  Samþykkt 

að Verkfræðistofan Stoð ehf Sauðárkróki sjái um útboð vinnuliðs.  Gert verði ráð fyrir 

lagningu ljósleiðararöra í útboði vinnuliðs.  Rætt um að vera í samvinnu með Rarik við útboð 

á vinnuliðnum. 

 Undir þessum lið komu Jón Grétarsson Hóli og Valdimar Sigmarsson Sólheimum, og var 

þeim kynnt staða mála.  Stjórnin samþykkir að senda út kynningarbréf til íbúa og eigenda 

fasteigna í Sæmundarhlíð vegna hitaveituframkvæmda. 
 

3. Lagður fram samningur dags. 25.02.2011  á milli landeiganda Langhúsa og 

Skagafjarðarveitna ehf um nýtingu á heituvatni úr borholu í landi Langhúsa.  

Samningurinn  samþykktur.   Samþykkt að leggja fram umsókn um nýtingarleyfi á 

heitu vatni í landi Langhúsa til Orkustofnunnar.   

Páli falið að leita samninga við sumarhúsaeigendur vestan Hópsvatns vegna 

hitaveitulagnar frá Langhúsum. 

 

4. Páll Pálsson kynnti bréf frá Eiríki S Svavarssyni hdl til Skagafjarðarveitna ehf. vegna 

lánsloforðs Orkusjóðs til Skagafjarðarveitna ehf.  Fyrri ákvörðun stjórnar stendur, um 

að halda málinu áfram. 

 

5. Lagt fram bréf dagss. 11.03.2011 frá íbúum á Reykjaströnd og í Skörðum þar sem er 

óskað eftir því við Skagafjarðarveitur ehf að þær láti kanna hagkvæmni þess að leggja 

hitaveitu frá Veðramóti og út að Fagranesi.  Samþykkt að fá Verkfræðistofuna Stoð 

ehf  til að gera hagkvæmniútreikninga. 

 

6. Önnur mál.  Engin. 

               Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18.25 

       Árni Egilsson ritari (sign) 

Einar Gíslason (sign)      

Jón Magnússon (sign) 

Úlfar Sveinsson (sign) 

Páll Pálsson veitustjóri (sign)  


