Fundargerð
212. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn á Hótel Héraði, fimmtudaginn 1. september 2016 kl. 12:00
Mættir eru: Gunnar Jónsson, Karl Lauritzson, Sigríður Sigmundsdóttir, Þorvaldur P. Hjarðar, Skúli Björnsson, og
Guðmundur Davíðsson framkvæmdastjóri.
Af aðalmönnum er fjarverandi: Gunnhildur Ingvarsdóttir
Dagskrá:
1. Opnun tilboða í veituframkvæmdir Tjarnarbraut
2. Innkomin erindi
3. Skýrsla framkvæmdastjóra
4. Önnur mál
5.
Gengið til dagskrár kl. 12:05
Gunnar Jónsson formaður stýrði fundi.
1. Opnun tilboða í veituframkvæmdir Tjarnarbraut
a)

Opnunarfundur var haldinn í gær kl 14:00. Eitt tilboð barst frá Austurverki ehf. að upphæð kr.

4.444.444,- sem er 65% af kostnaðaráætlun. Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að semja við
Austurverk ehf. um verkið.

2. Innkomin erindi
Framlögð gögn: Minnisvarði um Vilhjálm; 21 -20160821_HAUST_seyrugryfja Vallanesi; 22 20160822_HAUST_seyrugryfja Skjöldólfsstöðum; 23 -20160820_HAUST_Eftirlitsskýrsla fráveita; 160820
Eftirlit og sýnataka fráv Eg og Fellabæ 2015;
a)

Minnisvarði um Vilhjálm Einarsson erindi frá áhugahópi dags 16. ágúst 2016 um styrk í verkefnið.

Samþykkt samhljóða að styrkja verkefnið.
b)

Eftirlits- og úttektarskýrslur frá HAUST á seyrugryfjum: Lagt fram til kynningar.

c)

Mælingar HAUST í og við fráveituútrásir. Niðurstöður á nokkrum útrásum eru óásættanlegar og munu

verða gerðar nýjar mælingar á næstunni eftir að rekstraraðili hreinsivirkjanna hefur gert lagfæringar á búnaði.
Framkvæmdastjóra falið að fara yfir eftirlitsferla með forsvarsmönnum Bólholts.
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3. Skýrsla framkvæmdastjóra
Framlögð gögn: Urriðavatn rafmagnslaust;
a)

Kynnt niðurstaða Ríkissaksóknara í kæru á hendur HEF ehf. fyrir meint brot gegn lögum um

menningarminjar nr. 80/2012. Ákvörðun lögreglustjórans á Austurlandi, dags. 3. maí 2016, um að hætta
rannsókn málsins með vísan til 4. mgr. 52. gr. laga nr. 88/2008, er hér með staðfest.
b)

Skógarorka – Umhverfisráðherra ætlar að heimsækja stöðina á morgun kl 15:00. Farið yfir hvaða

skilaboð verði lögð fyrir ráðherrann.
c)

Búið að forrita ræsingu varaafls HEF ehf. í rafmagnsrofi.

d)

Gert er ráð fyrir að tengja stofnlögnina 11. sept n.k.

4. Önnur mál
a)

Enginn

Næsti fundur 14. september
Fundargerðin upplesin, samþykkt og fundi slitið kl. 13:24
Fundargerð ritaði Skúli Björnsson.
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