Á 177. fundi sveitarstjórnar Flóahrepps, 14. september 2016 samþykkti
sveitarstjórn Flóahrepps eftirfarandi bókun:
Ljósleiðari
Rætt um mögulega ljósleiðaralagningu í Flóahreppi.
Lögð fram eftirfarandi drög að texta í auglýsingu sem er forsenda þess að hægt sé að hefja
framkvæmdir með litlum fyrirvara ef ekki koma athugasemdir.
“Lagning ljósleiðara í sveitarfélaginu Flóahreppi.
Sveitarfélagið Flóahreppur telur mikilvægt að ljósleiðarkerfi verði komið upp sem fyrst í
Flóahreppi. Því vinnur sveitarfélagið nú að gerð áætlunar um lagningu ljósleiðara á öll
lögheimili á umræddu svæði. Vegna þessa er óskað eftir því að þeir aðilar sem hyggjast leggja
ljósleiðara eða fara í aðrar fjárfestingar til að koma á háhraðanetttengingum á svæðinu á
næstu þremur árum sendi sveitarfélaginu upplýsingar um það. Óskað er eftir því að
upplýsingarnar berist á skrifstofu sveitarfélagsins, Þingborg 801 Selfoss fyrir 31.11.2016. “
Samþykkt með 5 atkvæðum að birta auglýsinguna.

Að lokinni birtingu þessarar auglýsingar óskuðu 2 aðilar eftir samtali við sveitarfélagið,
Gagnaveita Suðurlands og Míla. Ekki var um að ræða áform um lagningu ljósleiðara heldur
vildu fyrirtækin láta vita af starfsemi sinni og áhuga á að veita íbúum í Flóahreppi þjónustu.
Gagnaveitan til þess að minna á að fyrirtækið hefur verið að bæta þjónustu á svæðinu og
Míla um hugsanlegt samstarf við Flóahrepp ef sveitarfélagið hyggðist fara í lagningu
ljósleiðara.

Á 191. fundi sveitarstjórnar Flóahrepps 13. septepmber 2017, var eftirfarandi
bókun samþykkt:
„Ljósleiðarakerfi í Flóahreppi næstu skref
Sveitarstjórn Flóahrepps ákveður að fara í lagningu ljósleiðarakerfis um sveitarfélagið.
Tæknisviði Uppsveita falið að vinna að undirbúningi styrkumsóknar til fjarskiptasjóðs
vegna lagningar ljósleiðara. Sveitarstjóra falið að setja tengil á heimasíðu
sveitarfélagsins þar sem upplýsingum um stöðu verkefnisins er miðlað á íbúa.
Samþykkt með 5 atkvæðum.“

„Desember 2017
Staða mála varðandi lagningu ljósleiðara til þeirra sem þess óska í sveitarfélaginu Flóahreppi.
Flóahreppur hefur fengið úthlutað 74 milljónum króna vegna styrkhæfra staða í
sveitarfélaginu. Ákveðið hefur verið að stofna B- hluta félag sem verður alfarið á ábyrgð
sveitarfélagsins og í eigu þess til þess að leggja og reka ljósveitu í Flóahreppi. Félagið hefur fengið
nafnið Flóaljós. Í undibúningi er að stofna sérstaka heimasíðu sem verður hlekkjuð inn á heimasíðu

Flóahrepps þar sem settar verða inn upplýsingar um stöðu og framgang verkefnisins. Fyrir liggur að
meta efnisþörf til þess að hægt sé að kalla eftir verðum í efni, ásamt því að vinna útboðsgögn
vegna jarðvegsframkvæmda. Til þess að endanleg hönnun gefi sem réttasta mynd þá verða allir
íbúar heimsóttir til þess að kanna áhuga þeirra á þátttöku í verkefninu ásamt því að leita ráða
varðandi bestu mögulega útfærslu á staðsetningu á heimtaugar. Heimsóknir munu hefjast eftir
miðjan janúar. Um 8 heimili verða heimsótt á dag þannig að gera má ráð fyrir að í lok febrúar verði
þessum heimsóknum lokið.“

