
75. fundur hjá veitustjórn Bláskógaveitu, haldinn í Aratungu þann 30. maí 

2016, klukkan 16:00. 

Mættir eru:  Kjartan Lárusson, formaður, Axel Sæland, Brynja Eyþórsdóttir sem varamaður Kolbeins 

Sveinbjörnssonar, Benedikt Skúlason veitustjóri, Sigurrós Jóhannsdóttir, Valtýr Valtýsson og Bjarni 

Daníelsson sem ritaði fundargerð. 

1. Kynning á „mínar síður“ og álestrarkerfi 

„Mínar síður“ kynntar og farið yfir kostnað og sparnað á móti. Hringt í Rafn hjá Vigor lausna 

til nánari kynningu. Fengum tilboð í „mínar síður“ og álestrarappið sem hljóðar uppá 425.000 

í stofnkostnað og 30.000 í fast gjald á mánuði og mælaálestrarlausnin er 240.000 í 

stofnkostnað og 11.000 í fast gjald. Heildarverð yrði því 665.000 og rekstur 41.000 á mán.  

Eftir er að nefna kostnað við spjaldtölvu og strikamerkjavél.  

Hugsanlega fáum við mælaskiptaapp aukalega án kostnaðar en verðum að fá það staðfest. 

Núverandi kostnaður við að senda út reikninga er um 95.000 á mánuði þannig að hugsanlega 

getur það orðið sparnaður við að taka upp „mínar síður“ miðað við núverandi kostnað. 

Veitustjórn felur veitustjóra og sviðsstjóra að skoða málið í kjölinn á fá leyfi til að hrinda 

þessu í framkvæmd þegar best hentar. 

2. Tengigjöld á köldu vatni á Reykjavöllum 

Benni fer yfir hver er búinn að sækja um og aðeins eitt álitamál en að öðru leyti eru allir 

tengdir sem eru búnir eru að sækja um. Skoða þarf staðfestingu hjá tveimur aðilum. 

Veitustjórn felur skrifstofu að innheimta tengigjöld. 

 

3. Afgreiða umsóknir um Inntök á heitu og köldu vatni. 

Umsókn um tengingu á köldu vatni: Koðrabúðir, landsnúmer 198393 samþykkt. 

Umsókn um tengingu á heitu vatni: Hjálmsstaðir 2a, samþykkt. 

 

4. Fyrirspurn um tengingar í þjónustuhús og fjölda smáhýsa í kringum það.  

Fyrirspurn um tengingu á köldu vatni í landi Einiholts, hjá Sigurði Jenssyni: Ákveðið að 

samþykkja að tengja eina tengingu í þjónustuhús og setja mæli. Viðskiptavinur sér um að 

tengja í aðliggjandi smáhýsi. 

 

5. Önnur mál. 

Benni vill að fært sé til bókar eftirfarandi: 

„Benedikt Skúlason, veitustjóri Bláskógaveitu, harmar að núverandi sveitarstjórn hafi, á 186. 

Fundi sínum þann 12. maí sl., samþykkt samhljóða að skerða stærsta vatnsverndarsvæði 

Bláskógabyggðar með því að leiðrétta staðsetningu vatnsbóla og breyta afmörkun 

vatnsverndarsvæðisins í Fljótsbotnum, í tengslum við fyrirhugaðar breytingar á aðalskipulagi, 

líkt og fram kemur í fundargerð sveitarstjórnar. Sveitastjórnir fyrri ára afmörkuðu umrætt 

vatnsverndarsvæði af myndarskap og framsýni, til hagsbóta fyrir sveitarfélagið og framtíð 

þess. Þá harmar veitustjóri einnig að ekki hafi verið fjallað um málið og ályktað á vettvangi 

veitunefndar. Veitustjóri skorar á sveitarstjórnarmenn að hrófla ekki við afmörkuðum 

vatnsverndarsvæðum sveitarfélagsins og standa þannig vörð um framtíðarhagsmuni íbúa 

Bláskógabyggðar.“ 

 



 

Valtýr fór yfir málið og útskýrði ferlið frá bæjardyrum sveitastjórnar. 

 

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

Fundi slitið kl. 17:55 

 

 


