
Fundargerð nr. 9 
Framkvæmda- og veitunefnd Flóahrepps 

 
Fundarstaður:  Þingborg fundarsalur  
Fundardagur:  Fimmtudagur 20. október 2022 
Fundartími:  10:00– 11:45 
Fundarmenn:   Haraldur Einarsson, formaður nefndar 

Heimir Rafn Bjarkason 
Börkur Brynjarsson  
Árni Eiríksson, oddviti 
Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri  
 

 
Haraldur Einarsson stýrði fundi. 
Hulda Kristjánsdóttir ritaði fundargerð.  
Hjalti Guðmundsson boðaði forföll. 
 
 
Dagskrá: 
 

1. Staða verkefna hjá BB:  
a) Urriðafoss:  

Börkur hefur haldið utanum verkefnið við Urriðafoss. Verkefnið er að klárast í næstu viku, 
þ.e. malbikun á planinu, samkvæmt upplýsingum frá verktaka. Settur verður mulningur í 
neðsta kafla á göngustígnum en rest af stíg er malbikað. Settar verða timburgirðingar á 
jarðvegsskrúfur við útsýnispall og plan. Meðfram gönguleiðinni eru lægri staurar með 
svörtum spotta á milli.  

b) Vatnsveitan:  
Verið að vinna í að fá meira vatn upp í tank við Ruddakrók til að auka þrýsting. 
Vatnsmagn hefur verið í lagi í sumar en geta komið upp vandamál ef það kemur þurrt 
sumar.  
Vatnsveitulagnirnar í stórum hluta af veitunni eru ágætlega sverar en eru úr gömlu efni. 
Nýrri lagnir eru sterkari en þær gömlu.  Lagnirnar liggja víða ofaná hrauni og það er að 
valda því að það koma skemmdir og lekar með tímanum.  
Mikilvægt að meta þörf fyrir endurnýjun á veitunni og forgangsraða verkefnum.  
Rætt um styrkingu vatnsveitunnar og áframhaldandi samtal við Árborg og Grímsnes- og 
Grafningshrepp vegna vatnsöflunar í Kaldárhöfða.  Mikilvægt að tryggja örugga lind til 
framtíðar.  

BB hitti vatnsveitumenn og þeir dragi saman upp mynd af kerfinu og fari yfir hvar 
liggur mest á lagfæringum og viðbótum á kerfinu.  

Skoða þarf vatnslögn frá Þingborg að Skeiðavegamótum. Mat BB að þetta sé 
forgangsverkefni vegna mögulegrar uppbyggingar á svæðinu. Skoða þarf legu og 
veghelgunarsvæði í kringum þjóðveg 1. Leiðin er um 4 km.  

BB útbýr kostnaðaráætlun á lagningu á sverari lögn frá Þingborg að 
Skeiðavegamótum. Verkefni sem þarf að bjóða út.  

Skoða þarf þau verkefni sem tilheyra vatnsveitunni og hvernig utanumhaldi er háttað. 
Sem dæmi má nefna skráningar, eftirlit og vöktun með dæluhúsum, samskipti vegna 
nýtenginga, skráning  og fleira sem snýr ekki beint að verktökum sem sinna lagfæringum 
og tengingum. Einnig væri gott að aðili frá sveitarfélaginu fari áður en framkvæma á 
nýtengingu og einnig eftir að tenging hefur farið fram til að kanna aðstæður.  



BB tekur saman helstu verkefni sem þarf að halda utanum og athugar með aðgang 
að tölum hjá Selfossveitum.  

Rætt um mikilvægi þess að halda uppi ákveðnu verklagi og skráningum vegna lagfæringa á 
vatnsveitunni. BB talaði um að lagfæringar séu til skráðar með mælitæki sem sveitarfélagið á 
þ.e hnitin á lagfæringum og það ætti að vera hægt að halda skráningu utanum þetta eða 
fletta upp. Ákveðin svæði í veitunni frekari á viðgerðir en önnur. Best að upplýsingar frá 
vatnsveitumönnum um staðsetningu séu sendar á BB og að hann setji inn. 
 
Vilji fyrir því að koma korti af veitunni inn á map.is/sudurland. Til Autocat grunnur en hann er 
kannski ekki 100% réttur. 
  
Nefndin óskar eftir stöðu á vatnsveitunni árið 2022.  

Sveitarstjóri tekur saman og sendir á nefndina.  
 
c) Gjaldskrá vatnsveitu:  

Eitt af hlutverkum nefndarinnar að taka afstöðu varðandi gjaldskrá vatnsveitu. Skoða þarf 
gjaldskrá útfrá notendum. Mikilvægt að fólk beri virðingu fyrir vatni sem auðlind sem er 
ekki ótæmandi.  

 
2. Flóaljós 

Rætt stuttlega um umsóknarferli og gjald. Umsækjandi greiðir raunkostnað 
eftirkostnaðarmati verkefnisstjóra. TRS er viðgerðaraðili Flóaljóss.  
Rætt um ljósleiðarakerfið með tilliti til aukinnar byggðar og þéttingu byggðar á vissum 
svæðum. Ekki lögbundið að bjóða upp á ljósleiðara en allir sammála um mikilvægi þess að 
geta boðið íbúum upp á tengingu við kerfið. Rætt um hvort þörf sé á einum þræði í hvert hús 
eða hvort deila megi þráðunum í fleiri hús. Nefndin sammála um að passa þurfi upp á að 
stærri og þéttari uppbygging verði ekki til þess að ekki verði hægt að tengja önnur dreifðari 
svæði í sveitarfélaginu. 

HE boðar Guðmund Daníelsson á næsta fund nefndarinnar til að fá kynningu á 
Flóaljósi, fara yfir viðhald á kerfi, frekari uppbyggingu og fleira.  

 
 

3. Fulltrúi í vinnuhóp vegna uppbyggingar við Flóaskóla 
Heimir Rafn Bjarkason verður fulltrúi framkvæmda og veitunefndar í hópnum. 
 

4. Önnur mál 
Nefndin óskar eftir því að fá stöðuna á deiliskipulögðum íbúðasvæðum í Flóahreppi þ.e. 
staðsetningu og fjölda lóða. 
 Sveitarstjóri tekur saman og sendir á nefndina. 

5. Næsti fundur framkvæmda- og veitunefndar 
Næsti fundur nefndarinnar ákveðinn fimmtudaginn 10. nóvember kl. 10:00. 

 
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 11:45 

 
 
 
 


