
3. fundur 25 febrúar. (lokaður) Allir aðalmenn mættu. Gestur Sturla Böðvarsson. 
 

1. Hitaveitumálin. 
Sturla Böðvarsson, framkvæmdastjóri Þróunarfélags Snæfellinga, lagði fram minnisblað er varðar 
málefni Hitaveitu Eyja- og Miklaholtshrepps. 
Um stöðu og frekari uppbyggingu veitunnar. 
Sveitarstjórn veitir Sturlu Böðvarssyni umboð til að vinna að verkefninu á grundvelli minnisblaðs, 
undirritað 25. febrúar 2012. 
 

2. Stofnun svæðisgarða á Snæfellsnesi. 
Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í verkefninu, enda verði 50% afsláttur miðað við það sem 
stærri sveitarfélögin eru að greiða til verkefnisins á íbúa. 
 

3. Ákveðið að kaupa stóla í salinn á Breiðabliki. 
 
 

Minnisblað vegna fundar undirritaðs með hreppsnefnd Eyja og Miklaholtshrepps um málefni 

Hitaveitu hreppsins. 
 

Með sérstakri samþykkt hreppsnefndar Eyja og Miklaholtshrepps var óskað eftir því við Sturlu 
Böðvarsson framkvæmdastjóra Þróunarfélags Snæfellinga að hann taki að sér á vettvangi 
Þróunarfélagsins tiltekið verkefni sem varðar framtíð Hitaveitu Eyja og Miklaholtshrepps.  
Eftir viðræður við oddvita hefur undirritaður tekið til skoðunar hvernig verði staðið að því að 
tryggja sem best sátt um stækkun og áframhaldandi traustan rekstur veitunnar. Verkið verður 
unnið með það að leiðarljósi að sátt náist um rekstur hitaveitunnar í þágu allra íbúa 
sveitarfélagsins. Með því mætti vinna að bættum búsetuskilyrðum í sveitarfélaginu og aukinni 
hagkvæmni við orkubúskap jafnt heimila sem atvinnurekstrar á vegum íbúanna. 
Eftirtalin atriði eru til skoðunar í fyrsta áfanga þessa verks. 

1. Leitað verð eftir því hjá endurskoðanda félagsins hver staða efnahags og rekstrar félagsins er miðað við 
núverandi stöðu og óbreytta starfsemi. 
2. Undirritaður farið yfir samninga félagsins sem í gildi eru sem og lögfræðiálit sem unnin hafa verið fyrir 
hreppinn og einstaka hluthafa. 
3. Undirritaður hafi heimild til þess að leita álits hjá lögfræðingum sambands íslenskra sveitarfélaga um 

atriði sem varða heimild til þess að skuldbinda sveitarfélagið vegna verkefna svo sem reksturs 
hitaveitu sem og um önnur álitaefni sem verkefninu tengjast. 

4. Starfsemi hitaveitufélagsins verði endurmetin og leitað svara við því hvaða vandamál eru til staðar í 
rekstri félagsins. Könnuð helstu umkvörtunarefni þeirra sem nýta veituna í þeim tilgangi að leita 
leiða til úrbóta og til þess að sem best sátt megi ríkja um starfsemina. 

5. Leitað verði til sérfróðra aðila (verkfræðiráðgjafa) sem geri tillögur og meti kostnaðinn við aðgerðir sem 
tryggi sem jafnastan hita í dreifikerfinu til notenda. 
6. Leitað verði til verkfræðiráðgjafa á sviði varmaveitna og lagt mat á stofnkostnað við stækkun dreifikerfis 

veitunnar og einnig metinn kostnaður við frekari borun og öflun vatns úr borholum félagsins. 
Gerð verði áætlun um vatnsþörf fyrir mismunandi áfanga við stækkun veitunnar og þjónustu við 
íbúa hreppsins. Með slíkri skoðun verði lagt mat á hagkvæmni þess að virkja jarðvarmann og selja 
hann til lögbýla og sumarhúsa í hreppnum. 

7. Lagt verði mat á þá áhættu sem fylgir virkjun borholu og lagningu dreifikerfis. Hugsanlegum 
framkvæmdum við stækkun veitunnar verði skipt í áfanga. Gera verður ráð fyrir því að samið 
verði um allar heimtaugar innan veitunnar áður en framkvæmdir hefjist við borun eða lagningu 
dreifiveitu. 

8. Í samstarfi við reiknishaldara hreppsins og endurskoðanda verði lagt mat á rekstur félagsins miðað við 
mismunandi sviðsmyndir stofnkostnaðar og rekstrar. 



9. Leitað verið eftir möguleikum til þess að styrkir fáist frá opinberum aðilum til frekari uppbyggingar 
veitunnar. Jafnframt verði kannað hvort hagkvæmt kunni að vera að hitaveitufélagið leggi til aðra 
kosti til hitunar þar sem lengd heimtauga gerir veituna óhagkvæma. 

10. Hafnar verði viðræður við eigendur Félagsbúsins á Miðhrauni í þeim tilgangi að skapa sátt um 
vatnsnotkun frá veitunni og um starfsemina á Miðhrauni sem nýtir jarðvarmann. Jafnframt verði 
metnir möguleikar til frekari starfsemi vinnslustöðvar félagsins. Könnuð framtíðar áform eigenda 
og kannaðir möguleikar á aukinni sölu á jarðvarma. 

11. Hafnar verð viðræður við eiganda Eiðhúsa eða fulltrúa hans í þeim tilgangi að ná sátt um framtíðar 
nýtingu jarðvarma í landi jarðarinnar að teknu tilliti til þess samnings sem í gildi er. Farið verði yfir 
og m.a. haft til hliðsjónar í viðræðum það lögfræðiálit sem unnið hefur verið af Jóhannesi Karli 
Sveinssyni hrl. fyrir hreppsnefnd Eyja og Miklaholtshrepps og dagsett er 2. nóvember 2011. 
Einnig liggur fyrir uppkast að samkomulagi sem fulltrúi eiganda Eiðhúsa hefur lagt fram. 

12. Tengiliðir við undirritaðan vegna verkefnisins af hálfu hreppsnefndar verða oddviti og varaoddviti 
hreppsnefndar. 
13. Þóknun vegna vinnu undirritaðs verður innheimt af Þróunarfélagi Snæfellinga ehf. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sturla Böðvarsson framkvæmdastjóri Þróunarfélags Snæfellinga ehf. 
 


