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37. Stjórnarfundur hjá Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar sf. 
 

 

 

Tími: Fimmtudaginn, 13. nóvember, 2014, kl. 15:30. 

Staður: Stjórnsýsluhúsið Innrimel. 

Mættir: Guðmundur Eiríksson (GE) stjórnarformaður Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar. 

 Helgi Laxdal (HL) stjórnarmaður Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar. 

 Guðjón Jónasson (GJ) stjórnarmaður Vatnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar. 

Auk þess sátu hluta fundarins (lið 6) þeir Björgvin Helgason oddviti Hvalfjarðarsveitar og Skúli 

Þórðarson sveitarstjóri. 

  

1.  Fundargerð 36 undirrituð og samþykkt. 
 

2.  Gangsetningaráætlun dælubúnaðar.  

 Nú er lokið öllum tengingum og frágangi í og við dæluhús og á aðliggjandi svæðum. 

 Fyllt hefur verið að öllum lokum úti,  þeir verið merktir og gengið frá aðgengi.  Fundað 

 hefur verið með fulltrúum Elkem og Norðuráls og farið yfir fyrirkomulag 

 gangsetningaráætlunar, áhættugreining útbúin og mun lokaprófun fara fram á næstu 

 dögum.  
 

3.  Samningsdrög vegna dælustöðvar. 

Kynnt voru drög að tímabundnum  samningi vegna vöktunar dælustöðvar. 
 

4.      Uppgjör á framkvæmdakostnaði. 

Vinna við að taka saman heildarkostnað á framkvæmdum vegan dælubúnaðar og 

dæluhúss er á lokastigi.  Þegar gangsetningu lýkur er allur kostnaður fram kominn. 
 

5.      Rekstaráætlun vegan 2015. 

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

ársins 2023.  Bréf hefur verið sent til eigenda vegna framlaga ársins 2014 og 2015. Sala 

vatns er hafin og viðbótarframlag vegna hallareksturs samkvæmt áætlun verður 

reikningsfært. 
  

6.  Nýtingarleyfi til Orkustofnunar. 

Undir þessum lið sátu oddviti og sveitarstjóri fundinn. 
 

Farið var almennt yfir stöðu vatnsveitumála í Melahverfi og nágrenni og á 

Grundartangasvæðinu.  Einnig var farið yfir verkefni  vatnsveitufélagsins að undanförnu.  

Fyrir liggja hjá Orkustofnun umsóknir frá vatnsveitufélaginu vegna nýtingarleyfa á 

Hlíðarfæti  og einnig vegna væntanlegrar viðbótar úr vatntökusvæði Elkem í Tungu.  
 

Orkustofnun hefur móttekið 6 umsagnir vegna umsóknar vatnsveitufélagsins um 

nýtingarleyfi á Hlíðarfæti.  Vatnsveitufélaginu býðst með bréfi Orkustofnunar dags. 13. 

okt. sl.  að koma á framfæri andmælum, athugasemdum eða ábendingum við þessar 

umsagnir. 
 

Fram kemur  að umtalsverð andstaða er við nýtingaráformin  hjá Veiðifélagi Laxár í 

Leirársveit og fleiri umsagnaraðilar benda á að frekari rannsókna sé þörf og skoða þurfi 

aðra möguleika betur. 
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Stjórn félagsins bendir á að í gildi er samningur milli vatnsveitufélagsins og Elkem um 

vatnsöflun fyrir Melahverfi og nágrenni og Grundartanga. Samkvæmt honum  er vatn 

tryggt á samningstímanum og vatnsveitufélagið skuldbindur sig auk þess til að afla 

viðbótar vatnsréttinda. Elkem áformar að nota allt sitt vatn í framtíðinni til eigin 

afnota og  þá eru vatnsmál í Melahverfi og nágrenni og á Grundartanga í uppnámi 

með skerðingaákvæðum og ótryggu vatni. Vatnsveitufélagið lítur því á það sem 

skyldu sína að tryggja neysluvatn til svæðisins óháð veitu Elkem. Þess vegna er sótt um 

nýtingarleyfið á Hlíðarfæti. 
 

Rætt var einnig um öflun “iðnaðarvatns”.   Þessi umræða er ekki ný af nálinni en 

frumáætlanir benda allar til að kostnaður við öflun iðnaðarvatns sé óverulega minni en 

öflun þess neysluvatns sem horft hefur verið til á skilgreindum svæðum í aðalskipulagi 

þ.e. við Geldingaá og Bugalæk, við Tungu og á Hlíðarfæti. Öflun iðnaðarvatns leysir 

heldur ekki neysluvatnsþörf svæðisins eins og kemur fram hér að framan, renni 

samningurinn við Elkem út.  Vatnsveitufélgið mun taka upp viðræður við Elkem um 

sameiginlega skoðun á notkun iðnaðarvatns. 
 

Í ljósi umsagna um nýtingarleyfi á Hlíðarfæti og þess sem hér að framan greinir ákveður 

stjórnin að sækja um að Orkustofnun fresti afgreiðslu nýtingarleyfis á Hlíðarfæti.  þannig 

að vatnsveitufélagið gæti rætt við fulltrúa veiðifélagsins og fl. aðila um málið. Fresturinn 

verði veittur til 1. maí 2015.  
  

  

7.  Önnur mál. 

 Engin mál tekin fyrir. 

 

Fundi lauk um kl. 17:30 
 

  

 

F.h. stjórnar.  

Guðmundur Eiríksson  

 

  

 


