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Aðalfundur í Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf. 
 

Tími;  Þriðjudagur 26. júní 2018, kl. 15.00 

Staður;  Stjórnsýsluhús Hvalfjarðarsveitar 

Mættir; Guðmundur Eiríksson (GE)    Faxaflóahöfnum. 

   Helgi Laxdal (HL)    Faxaflóahöfnum. 

  Gísli Gíslason (GG)    Faxaflóahöfnum. 

Guðjón Jónasson (GJ)    Hvalfjarðarsveit. 

Daníel Ottesen (DO)    Hvalfjarðarsveit. 

Linda Björk Pálsdóttir (LBP)   Hvalfjarðarsveit. 

  

Dagská  fundarins er eftirfarandi. 

1. Skýrsla um hag og rekstur félagsins á liðnu starfsári. 

2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir starfsárið lagðir fram ásamt 

athugasemdum endurskoðenda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr. 

3. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á rekstrarárinu. 

4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári. 

5. Ákvarðanir um langtímaáætlanir félagsins. 

6. Lýst kjöri stjórnar félagsins, sbr. gr. 5.1. 

7. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr. 

8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru boðin upp. 
 

GE setti fund og stakk upp á GE sem fundarstjóra og Lindu Björk Pálsdóttur sem ritara, 

samþykkt. GE tók við fundarstjórn.  Mættir að hálfu eigenda;  GG  frá Faxaflóahöfnum sf. 

skv. framlögðu umboði frá aðstoðarhafnarstjóra og DO frá Hvalfjarðarsveit skv. framlögðu 

umboði frá sveitarstjóra. Farið var yfir fundarboð og löglega er til fundar boðað og engar 

athugasemdir gerðar af hálfu fundarmanna. 
 

1. Skýrsla um hag og rekstur félagsins á liðnu starfsári.   

Eftirfarandi skýrsla var framlögð. GE 

Á síðasta aðalfundi var lýst kjöri eftirtalinna stjórnarmanna í stjórn Vatnsveitu-

félagsins.  

Aðalmenn  

Guðjón Jónasson stjórnarformaður skipaður af Hvalfjarðarsveit 

Daníel Ottesen stjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit 

Guðmundur Eiríksson stjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum 

Varamenn 

Ása Helgadóttir varastjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit. 

Stefán G. Ármannsson varastjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit 

Helgi Laxdal varastjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum. 
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GE hefur áfram prókúru félagsins. Bókhald félagsins er fært á skrifstofu 

Hvalfjarðarsveitar, dagleg verkefnastjórnun er unnin af stafsmönnum tæknideildar 

Faxaflóahafna sf. og endurskoðandi er Jóhann Þórðarson hjá Endurskoðunarstofunni 

Álit ehf. á Akranesi. 

Formlegir stjórnarfundir voru tveir á árinu 2017 og einn hefur verið haldinn á þessu 

ári.  

Árið var þriðja  rekstrarár félagsins þar sem reksturinn fólst í öflun vatns  og sölu á 

vatni. Rekstraráætlanir gengu eftir en öllum nýframkvæmdum vegna viðbótar-

vatnsöflunar var slegið á frest.  Stjórn félagsins vinnur eftir þeirri áætlun að fram-

kvæmdir við vatnsveituna fylgi annarri uppbyggingu á svæði veitunnar.  Núverandi 

veita fullnægir vatnsþörf í Melahverfi og á Grundartanga miðað við núverandi notkun 

en viðbótarvatn er ekki að fullu tryggt nema með frekari framkvæmdum sem verða þá 

fyrstar að styrkja vatnsbólin í Tungu.  Vatnsnotkun á svæði Vatnsveitunnar var á árinu 

umfram sjálfrennsli í lögninni sem hefur það í för með sér að dæling hefur verið sem 

nemur  að meðaltali 3 l/s  á árinu.  
  
Eðli starfsemi Vatnsveitufélagsins heldur áfram smátt og smátt að taka breytingum.  

Eiginlegur rekstur heildsöluveitu heldur áfram.  Undirbúningsvinnu vegna frekari 

vatnsöflunar iðnaðarvatns verður haldið áfram samkvæmt áætlunum og er þá miðað 

við að þær hefjist árið 2020.  

Fjárhagur félagsins á síðasta rekstrarári er nálægt því að standa undir sér en er þó eins 

og áður, enn háður framlögum eigenda þó svo að í minnkandi mæli sé. Tekjur 

myndast vegna sölu vatns. Tekjur munu aukast eftir því sem uppbygging heldur áfram 

á Grundartanga og nágrenni. Ljóst er þó að rekstur veitunnar er áfram  í járnum á 

næstu árum og er það í samræmi við áætlanir þar um. Vinna við vatnsból og 

nýframkvæmdir mun áfram vera borin uppi af eigendum.  Fyrir liggur áætlun um 

fjárfestingar á næstu árum en samþykki eigenda þarf til áður en farið verður í 

framkvæmdir hvers árs. 

Á árinu er stefnt að því að hefja undirbúning á styrkingu vatnsveitunnar  í Tungu. 

Þessum framkvæmdum var  frestað á síðsta ári vegna þess að hætt var við áform um 

verksmiðju Silicor á Grundartanga.  Stjórnin áformar að framkvæmdir  verði á næsta 

ári, 2019 þegar öll tilskilin leyfi verða fengin. Fjármunir eru til í félaginu til að fara í 

þessar framkvæmdir í Tungu 
 

 Á vormánuðum var gengið frá langtímaáætlun um rekstur og nýframkvæmdir 

 vatnsveitunnar og hefur hún verið samþykkt af stjórn. Þar er tekið tillit til þeirrar  

 uppbyggingar á Grundartanga og á starfssvæði veitunnar sem vitað er um. 
 

Stjórn félagsins hefur samþykkt ársreikning fyrir árið 2017 og verðskrá veitunnar sem 

verður óbreytt en bundin byggingavísitölu.   

Stjórn félagsins kallar áfram eftir góðu samstarfi við fulltrúa eigenda og þakkar gott 

samstarf við þá  og  aðra sem unnið hafa fyrir félagið. 
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2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir starfsárið lagðir fram 

til samþykktar í samræmi við 6. gr. 

GE fór yfir ársreikninginn. Lagði fram áritaða ársreikninga og skýrði þá.    

Reikningar samþykktir samhljóða. 
  

3. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á rekstrarárinu. 

GE lagði fram tillögu um að hagnaður félagsins yfirfærist til næsta árs. 

Samþykkt samhljóða. 
 

4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á komandi starfsári. 

GE lagði til að þeir stjórnarmenn í félaginu sem ekki eru fastir starfsmenn hjá 

eigendum fái sem svarar til þóknunar fyrir nefndarsetu í  sveitarfélaginu Hvalfjarðar-

sveit. Formaður fái 50%  álag á sína þóknun. Akstur verið greiddur samkvæmt 

framlögðum gögnum í samræmi við það sem tíðkast hjá sveitarfélaginu Hvalfjarðar-

sveit. 

Samþykkt samhljóða. 
 

5. Ákvarðanir um langtímaáætlanir félagsins. 

 GE lagði fram.  

 Stjórn Vatnsveitufélagsins mun vinna  áfram í að tryggja svæðinu  vatn.  Lögð verður 

 áhersla á að vinna í anda samnings við Elkem Ísland um vatnsöflun með nýtingu 

 vatns úr lindum í Tungu og nýta viðbótarvatn samkvæmt nýtingaleyfi frá

 Orkustofnun,  með dælingu þegar að því kemur.  Undirbúningur  veitu fyrir frekari 

 vatnsöflun  eða öflun iðnaðarvatns verður framhaldið.   
  
 Í gildi eru samningar um bókhaldsþjónustu og tækniþjónustu við eigendur og 

 jafnframt verður  lokið vinnu við útfærslur á samstafi við Elkem samkvæmt samningi.  
 

 Endurskoðuð rekstraráætlun fyrir félagið liggur fyrir (apríl 2018) og verður unnið eftir 

 henni.   
 

 Vegna kostnaðar við frekari styrkingu vatnsbóla og vatnsöflun ríkir sá skilningur milli 

 aðila að eigendur leggi út fyrir þessum kostnaði þegar þar að kemur.  Tillögur verða 

 lagðar fyrir eigendur  fyrir áætlanagerð hvers árs. 
 

 Megin langtímaáætlanir félagsins lúta að því að hafnarsvæðinu á Grundartanga og 

 íbúðarbyggð á lagnaleið veitunnar m.a.  í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit sé tryggt nægt 

 vatn.  Fyrir liggur skipulag sem gerir ráð fyrir uppbyggingu á svæðinu á næstu árum.  

 Einnig er í skipulagi gert ráð fyrir neysluvatnstöku á ákveðnum svæðum.  Öll 

 vatnsöflun verður  sem hingað til að vera í fullkomnu samráði og í samkomulagi við 

 eigendur veitunnar. 
  

 Framlagðar og samþykktar. 
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6. Lýst kjöri stjórnar félagsins, sbr. gr. 5.1. 

Aðalmenn  

Guðmundur Eiríksson, stjórnarformaður skipaður af Faxaflóahöfnum 

Helgi Laxdal, stjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum 

Guðjón Jónasson stjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit. 

Varamenn 

Daníel Ottesen, varastjórnarmaður skipaður af Hvalfjarðarsveit. 

Jón Þorvaldsson, varastjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum. 

Andrés Ásmundsson, varastjórnarmaður skipaður af Faxaflóahöfnum. 
 

7. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr. 

Tillaga um  óbreytt fyrirkomulag á endurskoðun þ.e. Endurskoðunarskrifstofan Álit 

ehf.  sjái um endurskoðun reikninga félagsins. 

Samþykkt samhljóða. 
 

8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru boðin upp. 

Engar formlegar umræður fóru fram sem þarfnast bókunar.  
 
 

 

Fundi slitið kl. 15:45 
 

Linda Björk Pálsdóttir (sign) 

Gísli Gíslason (sign) 

Helgi Laxdal (sign) 

Guðmundur Eiríksson (sign) 

Guðjón Jónasson (sign) 

Daníel Ottesen (sign) 

 


