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Árni Eiríksson stýrði fundi. 

Eydís Þ. Indriðadóttir ritaði fundargerð.  

 
1. Kynding í Flóaskóla 

Staðan góð, ofnakerfið búið að malla á nýju varmadælunni í nokkrar vikur. Heldur uppi góðum hita. 

Það tefur aðeins fyrir við að taka út árangur að erfitt er að halda stillingum á ofnum stöðugum.  
Búið að taka varmadæluna út úr kyndingunni að mestu leyti en hún var á sér túpu. Túpan fyrir 

kyndingu hefur verði aftengd. 

Bæta þarf varmaskipti við loftræstikerfið og þá er hægt að tengja það inn á varmadæluna líka. 

Árangur er jafnvel betri en  gert var ráð fyrir í upphafi. 
Næsta verkefni er að skipta út rafmagnsofnum í elsta hluta skólans sem nú er í notkun. Meta þarf 

kostnað við varmaskiptinn og breytingar á ofnakerfi. (rafmagns/vatnsofnakerfi)  

Tillaga um að viðauki yrði gerður við fjárhagsáætlun og miðað við að verkinu lyki á þessu ári. 
 

2. Veitur og innviðir: 

Árni lagði fram upplýsingar og gögn um svæði þar sem landeigendur hafa óskað eftir að skoðun á og   
þurfa síðan í skipulagsferli. Samtals er um að ræða allt að 80 íbúðarlóðir á fjórum stöðum í 

sveitarfélaginu. Berki falið að skoða möguleika vatnsveitunnar til þess að anna þessari uppbyggingu. 

Taka þarf tillit til þessara verkefna við styrkingu veitunnar. Börkur benti á að búgarðabyggðir eru 

tiltölulega vatnsfrekar ef gert er ráð fyrir búfjárhaldi eða gróðurhúsum á svæðinu. Framkvæmdir 

standa yfir við að styrkja stofn frá Þingdal sem annar fyrstu árum þessarar uppbyggingar.  

Varðandi Flóaljós þá er einhver forði til staðar. Hægt er að skipta um ljósleiðarastrengi í rörum ef 

núverandi strengir anna ekki lengur uppbyggingu en því fylgir aukinn kostnaður og þarf að greina 

nánar ásamt því hvernig kostnaði yrði skipt. 

Úrbætur á svæði sem spannar jarðirnar í Hnaus – og nágrenni – lítill þrýstingur og  of lítið magn eins 
og staðan er nú. Ný lögn er komin að 360 ° sem starfsmenn Vatnsveitu segja   nægilega svera (75)  til 

þess að bæta ástandið en það þyrfti að framlengja hana. 

Tillaga um fá Börk til þess að skoða aðstæður, rýmdina í veitukerfum,   og áætla kostnað við 

framkvæmdir í Hnaus til þess að tryggja eldri byggð á því svæði fái nægilegt vatn. 

 

 

 

 



3. Skipulagsmál: 

Aðalskipulag Flóahrepps: 

Rætt um skilmála aðalskipulags Flóahrepps 2017 – 2029,  þar sem fjallað er um að gefa ekki leyfi á 

nýja íbúðarbyggð meðan nýting á þeim skipulögðu svæðum sem eru til staðar er lítil. 

Uppbyggingin styrkir tekjustofna sveitarfélagsins og því verður að skoða alla uppbyggingu með 

jákvæðum huga. Breyta þyrfti þessum skilmálum aðalskipulags þannig að þeir komi ekki í veg fyrir 

uppbyggingu sérstaklega þar sem land hentar jafnvel ekki til landbúnaðar. 

Lóðamál: 

Skoða þarf skipulag á svæði sveitarfélagsins í Þingborg og Heiðargerði. Áfangaskipta þyrfti 

uppbyggingu íbúðalóða og bjóða upp á fleiri húsagerðir en eru á núverandi skipulagi. Tillaga um að 

oddviti og sveitarstjóri hafa samband við stofur og leiti tilboða. 

4. Samstarf um vatnsöflun – erindi frá Grímsnes- og Grafningshreppi: 

Rætt um erindi frá Grímsnes- og Grafningshreppi til Flóahrepps, sent til þess að kanna áhuga 

Flóahrepps á samvinnu um  sameiginlega vatnsöflun við Kaldárhöfða í Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Nefndin telur að í þessu liggi tækifæri fyrir Flóahrepp og óskar eftir að það verði skoðað með 

jákvæðum hug. Ef af verður þarf að ramma inn samkomulag um verkefnið. 

Sveitarstjórn mun taka málið fyrir á næsta fundi og afgreiða erindið. 

5. Önnur mál: 

Rætt um raflagnir í Flóahreppi sem enn eru ofanjarðar og nauðsyn þess að hvetja veitufyrirtækin til 

þess að koma raflögnum í jörð. Á þessum árstíma eru tíðar rafmagnstruflanir vegna þess að álftir á 

flugi lenda í árekstrum við raflínur og slá út rafmagni um leið, með tilheyrandi álagi á rafmagnstæki 

og óþægindum. 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið klukkan 14: 

 


