
76. fundur hjá veitustjórn Bláskógaveitu, haldinn í Aratungu þann 24. ágúst  

2016, klukkan 13:00. 

Mættir eru:  Kjartan Lárusson, formaður, Axel Sæland, Kolbeinn Sveinbjörnsson, Benedikt Skúlason 

veitustjóri, Sigurrós Jóhannsdóttir, Valtýr Valtýsson, Ottó Eyfjörð Jónsson og Bjarni Daníelsson sem 

ritaði fundargerð. 

1. Nýr starfmaður framkvæmda- og veitusviðs. 

 Ottó Eyfjörð Jónsson 

2. Umsókn um inntök á heitu og köldu vatni. 

Sigurrós les upp umsækjendur á bæði kalda- og heitavatnstengingum. Samþykkt samhljóða 

en Einiholtsumsókninar verður tekin fyrir í fjórða lið hér fyrir neðan. 

Samþykktir: 

María Þórunn Jónsdóttir. Kt. 230485-3489, Skipholt 2, kalt. 

Haraldur Kristjánsson. Kt. 181139-7819 Einiholti, kalt 

Kristján Árni Kristjánsson. Kt. 2403635779, Snorrastaðir, heitt 

Marino Már Magnússon, kt. 050871-5849, Hamarsvegur 2 heitt 

Róbert Aron Pálmason, kt. 160283-3009, Lindarbraut 3 heitt og kalt 

Kyrrðin ehf. Kt. 491115-1490, Hrosshagi, kalt. 

 

3. Kynning á Reykjavallamálinu. 

Kynnt hvernig staðan er á málinu, búið að senda til innheimtu. 

4. Taka umræðu um stofngjöld á köldu vatni í smáhýsi sem tengdar eru þjónustumiðstöðvum. 

Benedikt segir frá hvernig staðan er, tilefnið er að sótt er um tengingar í smáhýsi í landi 

Einiholts sem tengd eru þjónustubyggingu. Rætt um að hafa samræmdar reglur í 

stofngjöldum kaldavatnsveitu. Einnig að ef það er verið að nota meira kalt vatn en eðlilegt 

getur talist verði greitt eftir mæli.  

Samþykktar vinnureglur verða því eftirfarandi: 

Bláskógaveita getur veitt afslætti af tengigjöldum á smáhús/hýsi sem nýtt eru til útleigu í 

ferðaþjónustu sem tengd eru einu þjónustuhúsi,  rekin af einum og sama rekstraraðila og 

eru innan sama deiliskipulags. (á ekki við um íbúðarhúsnæði)  

Þjónustuhús greiðir tengigjöld samkvæmt gjaldskrá og settur er upp rennslismælir þar. 

 Afsláttur er 50% af tengigjöldum af húsum sem tengd eru þjónustuhúsi. Rekstraraðili 

leggur lagnir á eigin kostnað og ber hann fulla ábyrgð rekstri og viðhaldi  þess dreifiskerfis. 

Allar lagnir skulu vera lagðar af fagmanni og teikningum skilað inn til Bláskógaveitu. 

 



5. Önnur mál. Vatnsskortur í náinni framtíð. Kalla verkefni framundan á starfsmann? Fráveitan 

munaðarlaus? 

 

Rætt um að koma á meiri samvinnu um gerð deiliskipulaga og Bláskógaveitu, getur veitan 

sinnt þeim verkefnum sem samþykkt eru. 

Þarf að fara að huga að því nú þegar að svera stofnlagnir þar sem framundan eru væntanlega 

stórir notendur að tengjast veitunni. 

Samþykkt að fara að huga að kostnaðaráætlun fyrir næsta ár. 

 

 

 

 

Ekki fleira tekið fyrir á fundinum. Fundargerðin lesin upp og samþykkt. 

Fundi slitið kl. 14:53 

 

 


