
þriðji fundur haldinn að Breiðabliki fimmtudaginn 10. mars 2022 að 
Breiðabliki  kl. 20:00 
 
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Sveinn Svansson,  Gísli Guðmundsson, Halldór Jónsson og 
Herdís Þórðardóttir.  
 
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
Dagskrá: 

1. Málefni Hitaveitu Eyja og Miklaholtshrepps. Farið yfir málefni HEM og þær leiðir sem hafa 

verið til umræðu til lausna á þeim máum sem þar hafa brunnið á. 

Niðurstaða. Samþykkt að senda stjórn HEM  bréf og bjóða upp á viðræður um skuld HEM við 

hreppinn með það fyrir augum að notendur veitunnar eigi og reki fyrirtækið. 

2. Drög að leigusamningi vegna tjaldsvæða við Laugargerðisskóla. Drögin að Leigusamningnum 

er við  Landamerki ehf en það fyrirtæki leigði einnig tjaldsvæðið á síðasta ári.  

Niðurstaða; oddvita falið að ræða við viðkomandi um þær ábendingar sem komu fram á 

fundinum og taka síðan málið fyrir á næsta fundi.   

3. Drög að gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa af lögbýlum. Lögð er fram drög að 

gjaldskrá fyrir söfnun dýraleiða af lögbýlum, tekið var mið af þeirri leið sem Borgarbyggð 

hefur farið í og gefið góða raun en þar eru gjöldin rukkuð með fasteignagjöldunum. Einnig var 

kynnt að sami verktaki og vinnur verkið í Borgarbyggð er tilbúinn til þess að þjóusta Eyja og 

Miklaholtshrepp með sambærilegum hætti og gert er í Borgarbyggð. 

Niðurstaða; afgreiðslu frestað og aflað meiri gagna um málið.  

4. Hálkuvörn á afleggerum í samfélaginu. Beiðni barst frá íbúa um að  væri á sveitarfélagið 

myndi hálkuverja aflgera til viðkomandi. Ekki er um lögbundið verkefni sveitarfélaga að ræða 

og hvorki hefð né reglur til um slíkt til staðar hjá sveitarfélaginu, enda ekki verið gert áður af 

hendi Eyja og Miklaholtshrepps.  

Niðustaða: Hreppsnefnd fór yfir almenna vetraþjónustu.  

5. Erindi frá Gísla, Herdísi og Halldór dagsett 3.  mars 2022. Erindið fjallar um það að  gerð verði 

könnun samhliða sveitarstjórnarkosningunum í vor á vilja íbúa til þess hvert þau vilja 

sameinast. 

Niðurstaða; Afgreiðslu erindisins frestað til næsta fundar.  

6. Fundargerð 166 fundar stjórnar SSV frá 26. janúar 2022. Lögð fram til kynningar.  

7. 173 fundargerð Heilbrigðsnefndar Vesturlands frá 17. janúar 2022. Lögð fram til kynningar. 

8. 174 fundargerð Heilbrigðsnefndar Vesturlands frá 8. febrúar 2022. Lögð fram til kynningar. 

9. Bréf dagsett 21. Febrúar 2022 frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga/ sent til allra 

sveitarfélaga í landinu. Lagt fram til kynningar. 

10. Fundarboð á aðalfund SSV sem haldin veðrur 16. mars 2022. Lagt fram til kynningar. 

11. 125 fundur stjórnar FSS , fundargerð frá 10. febrúar 2022. Lögð fram til kynningar. 

12. 906 fundargerð sambandsins frá 4. febrúar 2022. Lögð fram til kynningar. 

13. 907 fundargerð sambandsins frá 25. febrúar 2022. Lögð fram til kynningar.  

 

 



Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt,  fundi slitið kl. 22.00 

 

 

Herdís Þórðardóttir ( sign ) 

Halldór Jónsson ( sign ) 

Gísli Guðmundsson ( sign )  

Atli Sveinn Svansson ( sign ) 

Eggert Kjartansson ( sign ) 

 

 

 


