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36. Stjórnarfundur hjá Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf. 
 

 

 

Tími: Föstudaginn, 19. september, 2014, kl. 14:00. 

Staður: Í aðstöðu Faxaflóahafna á Grundartanga. 

Mættir: Guðmundur Eiríksson (GE) stjórnarformaður Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar. 

 Helgi Laxdal (HL) stjórnarmaður Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar. 

 Guðjón Jónasson (GJ) stjórnarmaður Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar. 

  

1.  Fundargerð 35 hafði áður verið undirrituð og samþykkt. 
 

2.  Fyrsti fundur nýrrar stjórnar.  

 Þetta er fyrsti fundur stjórnar sem kosin var á síðasta aðalafundi. Ákveðið að GE 

 stjórnarformaður hafi  áfram prókúru félagsins. Einnig ákveðið að rekstrarmál félagsins 

 verði með óbreyttu sniði fyrst um sinn. Umsjón verkefna og framkvæmda verða unnin á 

 tæknideild Faxaflóahafna og  skrifstofuhald að öðru leyti unnið á skrifstofu 

 Hvalfjarðarsveitar.  Samningar um þessa þjónustu við eigendur eru í undirbúningi. 
 

3.  Framkvæmdir . 

Farið var yfir framkvæmdir á vegum Vatnveitufélagsins að undanförnu. Unnið hefur 

 verið í ýmsum frágangsmálum  á yfirborði við tengistaði og umhverfis dæluhús.  

Dæluhús og búnaður er tilbúið til prufukeyrslu. 

Elkem Ísland hafði farið fram á að komið yrði fyrir einstreymingslokum við alla 

tengistaði á leið veitunnar að Grundartanga. Þessari vinnu er lokið en eftir er þó að ganga 

frá loka á lögn við Galtarholtsmela að Melahverfi og Lambhaga. Vatnsveitufélagið sér 

um að koma þessum loka fyrir að ósk Sveitarfélagsins sem stendur straum að kostnaði 

vegna þessa. 

Þegar þessu er lokið verður heildarkerfið prófað í samvinnu við Elkem og aðra notendur.  
 

4.      Uppgjör á framkvæmdakostnaði. 

Nú er unnið að því að taka saman heildarkostnað á framkvæmdum vegan dælubúnaðar. 

Áformað er að ljúka þessari vinnu á næstu vikum. 

Ekki er reiknað er með að til viðbótarfjárframlaga eigenda þurfi að koma umfram það 

sem áætlanir ársins gerðu ráð fyrir.    
 

5.      Rekstaráætlun vegan 2015. 

Unnið er að gerð endurnýjaðar áætlunar fyrir árið 2015 og jafnframt langtímaáætlunar til 

ársins 2023 
 

6.  Sala vatns. 

Eigendum Vatnsveitufélagsins var tilkynnt með bréfi dags. 21. nóv. 2013, að sala vatns 

hæfist um sl. áramót  

GE falið að senda eigendum erindi um málið. 
 

7.  Nýtingarleyfi til Orkustofnunar. 

Sveitarstjórn tók fyrir bréf frá Vatnsveitufálaginu frá 22. maí sl.  um staðfestingu á 

samningi við landeigendur í Hlíðarfæti og vegna óska um fjárframlög til þess samnings 

og endurbóta á vatnsbóli að Tungu.  Sveitarstjórn  frestaði  málinu.  Sent hefur verið 
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erindi um nýtingarleyfi til Orkustofnunar.  Orkustofnun er að afla sér umsagna og hefur 

lengt fresti til þess. Umsagnar er að vænta fljótlega. 

Elkem hefur jafnframt tilkynnt  Orkustofnun aukna notkun á lindum félagsins við Tungu 

í samræmi við samning Elkem við Vatnsveitufélagið. 

 Orkustofnun hefur óskað eftir að Vatnsveitufélagið sendi inn erindi um nýtingarleyfi  

 vegna þessarar viðbótarvatnstöku.  GE falið að ganga frá þessu að höfðu samráði við 

 Elkem Ísland. 
 

8.  Rekstur veitu Elkem 

Óskað hefur verið eftir af hálfu Elkem að Vatnsveitufélagið sjái um daglegan rekstur 

veitunnar.  Gerð verða drög að samningi sem lögð verða fyrir stjórn til samþykktar. 

Fyrir liggur starfsleyfi veitunnar, útgefið af heilbrigðiseftirliti Vesturlands. 
 

9.      Þjónustusamningar. 

Gengið verði frá skammtíma þjónustusamningi við Rafmiðlun ehf.  um þjónustu við 

veituna.  Eftirlit, sólarhrings útkallsþjónustu og aðra þjónustu. 
 

10.      Samningar við eigendur. 

Lokið verði við samninga við eigendur um þeirra vinnuframlag til Vatnsveitufélagsins 

og annað er varðar framtíðar rekstur hennar. 
 

11.      Framkvæmdir árið 2015. 

Með vísan í bréf til eigenda dags.  22. maí 2014,  um framlög vegna kaupa vatnsréttinda í 

Hlíðarfæti og framkvæmda við veituna í Tungu verði eigendum sent erindi þar sem 

erindið er ítrekað enda fellur þessi kostnaður þá til á árinu 2015.   
 

12.      Önnur mál. 

Farið var yfir og rætt um fyrirkomulag rekstrar dreifiveitna eigenda. Ef eigendur óska 

aðkomu Vatnveitufélagsins þarf það að koma fram.  Stjórnin ítrekar afgreiðslu sína frá 

síðasta stjórnarfundi. 
 

 

F.h. stjórnar.  

Guðmundur Eiríksson  

 

  

 


