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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 24. febrúar kl. 13:00 var haldinn 285. fundur í stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 

 
Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 
Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 
Þorvaldsdóttir. 
 
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 

 
Fundarritari var Elín Smáradóttir. 
 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fundargerð SF 284 samþykkt og undirrituð. 
 

2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og 
Ásgeir Westergren og gerðu grein fyrir stöðu fjármögnunar og stöðu og horfum á 
álmörkuðum. Ásgeir yfirgaf fundinn kl. 13:45 og kom þá Bjarni Freyr Bjarnason, 
aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála á fundinn. Möguleg sala á hlut í Landsneti 
kynnt og rædd. Ákvörðun um hvort lýsa eigi yfir vilja til að ganga til samninga frestað 
til aukafundar. Áhættuskýrsla, dags. 31.1.2020 lögð fram. Klukkan 14:05 mætti Erling 
Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur til fundarins. Rætt um 
stöðu og horfur á fjarskiptamarkaði. [Bókun tekin út vegna trúnaðar] 
 

3. Klukkan 14:30 mættu Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins 
og lögðu fram til samþykktar ársskýrslu fyrir árið 2019. Umræður. Ársskýrslan 
samþykkt og undirrituð. 
 

4. Stjórn samþykkir samhljóða að fela stjórnarformanni umboð til að boða aðalfund 
Orkuveitu Reykjavíkur ásamt aðalfundi Orkuveitu Reykjavíkur-Eigna.  
 

5. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 20. febrúar s.l. og um stöðu 
forðagæslu dags. 20. febrúar s.l. 

 
6. Umfjöllun um samning um innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga 

frestað.  
 

7. Klukkan 15:30 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins og kynnti 
stefnuáætlun samstæðu OR fyrir árið 2020. 

 
8. Klukkan 15:45 mætti Anna Margrét Björnsdóttir, skjalastjóri til fundarins og lagði fram 

til rýni stefnu í skjala- og upplýsingastjórnun. Stefnan samþykkt óbreytt. 
Klukkan 16:00 mætti Kenneth Breiðfjörð til fundarins, lagði fram og kynnti rýni 
innkaupastefnu. Umræður. Stefnan samþykkt óbreytt. 

 
9. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 20. febrúar s.l. um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

10. Önnur mál. 
 
 

Fleira gerðist ekki. 
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Fundi slitið kl. 16:37. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 9. mars 2020. 
 

Brynhildur Davíðsdóttir,  
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  
Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR[ 

Ár 2020, mánudaginn 27. janúar kl. 13:00 var haldinn 284. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fundargerð SF 283 samþykkt og undirrituð. 
 

2. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og 

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Áhættuskýrsla, dags. 31. desember 2019 lögð 

fram. Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur mætti til 

fundarins kl. 13:24. Umræður. 
 

[Bókun tekin út vegna trúnaðar] 
 

3. Klukkan 14:00 mættu til fundarins Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri OR, Þröstur Olaf 

Sigurjónsson frá HÍ og Ahmad Rahnema frá IESE og kynntu rannsókn á grænni 

skuldabréfaútgáfu OR. Umræður. 
 

Klukkan 14:07 yfirgaf Ingvar Stefánsson fundinn. 
 

4. Klukkan 14:30 mættu Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins 

og gerðu grein fyrir drögum að ársskýrslu fyrir árið 2019. Einnig lögð fram tillaga um 

forgangsröðun heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þau markmið, sem sett eru í 

forgang eru: hreint vatn og salernisaðstaða, sjálfbær orka, aðgerðir í loftslagsmálum og 

ábyrg neysla og framleiðsla. 
 

5. Stjórnarformaður kynnti drög að samningi um innri endurskoðun fyrir OR. Afgreiðslu 

samningsins frestað.  
 

6. Klukkan 15:15 mættu Grettir Adolf Haraldsson ásamt hönnuðum til fundarins og kynntu 

2. hönnunaráfanga Sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal. Lögð fram svohljóðandi 

tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrri hluta 

hönnunaráfanga 2 (áfanga 2.1) að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni 

hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem sigurvegarar hugmyndasamkeppni 

OR skiluðu til stjórnar í nóvember. Áætlaður kostnaður við áfangann er 70 

milljónir kr. f. utan vsk.  

Samþykkt samhljóða. 
 

7. Heildarstefna OR og jafnréttisstefna lagðar fram til rýni. Stefnurnar samþykktar 

samhljóða. 
 

8. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 24. janúar 2020 um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður 
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Hildur Björnsdóttir yfirgaf fundinn kl 15:45. 
 

9. Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og nýsköpunar og Heiða 

Aðalsteinsdóttir sérfræðingur á rannsóknum og nýsköpun mættu til fundarins kl 15:45 

og gerður grein fyrir lykilverkefninu Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða. Staða 

auðlinda og forða. Umræður. 
 

10. Umfjöllun um gildakönnun frestað. 
 

11. Víðir Ragnarsson mætti til fundarins kl 16:10 og kynnti niðurstöðu 

vinnustaðagreiningar sem gerð var meðal starfsmanna í desember. 
 

12. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. janúar s.l. og um stöðu 

forðagæslu dags. 23. janúar s.l. Umræður. 
 

13. Önnur mál. 
 

• Eftirtalin skjöl lögð fram: Bréf til stjórnarmanna, dags. 1 janúar 2020 vegna 

spildu í landi Litla-Saurbæjar I ásamt fylgigögnum, umsögn Veitna um tillögu 

að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka, dags. 13. mars 2019 ásamt 

fylgigögnum.  

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:50. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 24. febrúar 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



 

EBP-100-02 

 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 85 
ES 

Reykjavík 20.2.2020 
 

Tillaga 

 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til boðunar 
aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2020 í samræmi við sameignarsamning og að höfðu samráði 
við eigendur. 
 

 



 

EBP-100-02 

 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur-eigna 
 

SF 285 
ES 

Reykjavík 20.02.2020 
 

Tillaga 

 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til 
boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. 2020 í samræmi við samþykktir og að 
höfðu samráði við eigendur. 
 

 



  

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 285 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 20. febrúar 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 24. feb. 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: Vatnshæð Skorradalsvatns fór yfir viðmiðunarmörk keyrsluáætlunar Andakílsárvirkjunar 
dagana 5. til 8. febrúar sl. Á sama tíma voru mikil flóð um allt land. Veðurstofa Íslands hefur útbúið 
innstreymislíkan fyrir Skorradalsvatn sem sýnir innstreymi í vatnið þrjá daga fram í tímann. Gerð fyrsta áfanga 
líkansins lauk nýlega en ekki var búið að innleiða notkun þess fyrir þessar leysingar. Ljóst er að ON hefði mátt 
stýra vatnshæðinni betur. Fundur var haldinn þann 11. febrúar með fulltrúum Skorradalshrepps og fulltrúum 
landeigenda í Skorradal og Andakíl til að fara yfir vatnsborðshækkunina. Þar kom fram að ON tæki atburðinn 
alvarlega og fundarmönnunum voru kynntar úrbætur. Vinna við næsta áfanga innstreymislíkansins verður sett 
í forgang vegna mikilvægis í stýringu vatnsborðs Skorradalsvatns. 
Tilkynningar til leyfisveitenda:  

• Skjálftavirkni. Skjálfti að stærð 3,6 varð rúma 4 km norðvestur af Hellisheiðarvirkjun 9. febrúar. Skjálftinn 
hafði engin áhrif á rekstur virkjunarinnar. Engin breyting hafði verið gerð á niðurdælingu í aðdraganda 
skjálftans. Leyfisveitendur og aðrir hagsmunaaðilar voru upplýstir og send fréttatilkynning á fjölmiðla. 

• Blástur borholna þann 6. febrúar á þremur holum í Hverahlíð sem stóð í einn dag. 
Samskipti við hagsmunaaðila: 

• Fundur með fulltrúum Skorradalshrepps og landeigenda í Skorradal og við Andakílsá um vatnshæð 
Skorradalsvatns í janúar og stöðu verkefna á aðgerðaráætlun umverfismála Andakílsárvirkjunar.  
Aukafundur var haldinn þann 11. febrúar, sjá að ofan. 

• Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana þann 18. febrúar. 

• Fundur með fulltrúum Grímsnes- og Grafningshrepps þann 18. febrúar um Rammaáætlun 4 og stöðu 
Rammaáætlunar 3. 

Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 

VEITUR: 
Fráveita: Ekkert nýtt. 
Vatnsveita: 

• Bílvelta á brunnsvæði. Bíll starfsmanns Veitna valt og fór út af vegi við Myllulæk í Heiðmörk. 
Mengunarvarnarsett í bílnum var nýtt til að hreinsa smurolíu sem lak af honum. Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits. 

• Fundur hjá Almannavörnum um möguleg áhrif af eldgosi við Þorbjörn á vatnsból Veitna 17. febrúar sl. 
Forstöðumaður vatnsveitu sótti fundinn.  

Hitaveita: Ekkert nýtt. 
Rafmagnsveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda: Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 

Styrkur brennisteinsvetnis í Norðlingaholti, Hveragerði, Úlfarsárdal og Lækjarbotnum jan- des. undir mörkum.  
 

 Loftslagsmál 
 

Unnið að endurskoðun loftslagsmarkmiða í ljósi þess að samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 2030. 
 

Annað 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt.  
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt. 
Þekkingarmiðlun. 7. febrúar sl. var haldinn árlegur fundur OR samstæðunnar um umhverfismál ársins 2019 
með heilbrigðisfulltrúum á veitusvæði samstæðunnar. Farið var yfir helstu atriði í umhverfis- og loftslagshluta 
Ársskýrslu OR 2019. 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 20.2.2020  

 

Rammaáætlun 

Í desember lagði Orkuveitan fram fimm nöfn á virkjanakostum fyrir 4. áfanga ramma-áætlunar sem 
ætlunin var að skilgreina betur fyrir lokafrestinn sem er 1. mars næst-komandi. Þetta voru Suður 
Hengill, Norður Hengill, Ölfusdalur, Meitilssveimar og Krýsuvíkursveimar.   

Fyrstu tveir kostirnir, Suður Hengill og Norður Hengill, voru kostir sem lagðir voru fram í 3. áfanga 
rammaáætlunar, þá sem Meitill og Hverahlíð annars vegar og Þverárdalur, hins vegar. Ákveðið var 
fara þá leið að leggja þessa kosti aftur inn í 4. áfanga þar sem mikli óvissa ríkti um afgreiðslu 3. 
áfanga rammaáætlunar.  Nú hefur sú óvissa minnkað umtalsvert þar sem stjórnvöld hafa sagt 
afdráttarlaust að 3. áfangi verði afgreiddur frá Alþingi.  Í því ljósi hefur nú verið ákveðið að leggja 
þessa kosti ekki inn í 4. áfanga. 

Þrír síðarnefndu kostirnir eru hugsaðir sem kostir til varmavinnslu.  Við nánari skoðun á 
jarðfræðilegum aðstæðum og skilgreiningu laga og reglugerðar um þá orkuöflunarkosti sem þurfa 
að fá umfjöllun í rammaáætlun var ákveðið að leggja aðeins inn einn varmavinnslukost í 4. áfanga 
rammaáætlunar, þ.e. Ölfusdal, því það er eini kosturinn sem felur í sér virkjun á háhitasvæði 
samkvæmt þeirri skilgreiningu sem er sett fram í lögum um rammaáætlun (48/2011; hiti yfir 200°C 
á minna en 1000 m dýpi).  

HEITI HEITI FLOKKUN Í R3 R4 SKÝRINGAR 

Suður 
Hengill 

Meitill og 
Hverahlíð II 

Orkunýtingar-
flokkur 

Ekki lagður inn í R4 þar 
sem R3 verður afgreidd á 
vorþingi. 

Stefnt að því að Meitill 
og Hverahlíð II verði 
uppbótar-svæði fyrir 
Hellisheiðarvirkjun 

Norður 
Hengill 

Þverárdalur Orkunýtingar-
flokkur 

Ekki lagður inn í R4 þar 
sem R3 verður afgreidd á 
vorþingi. 

Stefnt að því að 
Þverárdalur verði 
uppbótarsvæði fyrir 
Nesjavallavirkjun 

Ölfusdalur Ölfusdalur Dregið út úr 3. 
áfanga 

Lagður inn í R4 Stefnt að því að 
Ölfusdalur verði 
varmavinnslusvæði fyrir 
Hveragerði og Ölfus 

Meitils-
sveimar 

N/A N/A Ekki lagður inn í R4 þar 
sem líklegt er að þetta sé 
lághitasvæði. 

Stefnt að því að skoða 
hvort Meitilssveimar geti 
verið varmavinnslusvæði 
fyrir Ölfus og nágrenni 

Krýsuvíkur-
sveimar 

N/A N/A Ekki lagður inn í R4 þar 
sem líklegt er að þetta sé 
lághitasvæði. 

Stefnt að því að 
Krýsuvíkursveimar verði 
varmavinnslusvæði fyrir 
höfuðborgarsvæðið og 
nágrenni 

 

  



Rýni á stefnu um 
skjala- og 
upplýsinga-
stjórnun 2020

Anna Margrét Björnsdóttir

Stjórnarfundur OR 24. febrúar 2020



Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun

Í skjala- og upplýsingastjórnun 

Orkuveitusamstæðunnar er ISO 

15489 staðallinn, sem lýsir bestu 

starfsvenjum í skjalastjórn, hafður 

til hliðsjónar. 

Virk skjalastjórn tekur m.a. á því 

hvernig gögn eru flokkuð, vistuð, 

þeim aðgangsstýrt og á lengd á 

varðveislu þeirra. 

Þetta stuðlar að góðum 

stjórnarháttum sem er forsenda 

skilvirkrar og góðrar þjónustu við 

viðskiptavini. 



Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.

Orkuveitan byggir upp og varðveitir sameiginlega þekkingu og sögu 

fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við vistun upplýsinga.

Orkuveitan leggur áherslu á að leit að upplýsingum sé hraðvirk, 

auðveld og árangursrík sem eykur hagkvæmni í rekstri. 

Orkuveitan leggur áherslu á gegnsæi og markvissa notkun upplýsinga 

í allri starfsemi fyrirtækisins og tryggir þannig yfirsýn og rekjanleika 

mála. 



Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.

Tveir síðustu stefnuliðirnir vísa í að við störfum 

í takt við staðla auk laga og reglugerða.

• Öryggi og heilleiki upplýsinga er í samræmi 

við upplýsingaöryggisstefnu.

• OR samstæðan fylgir lögum, reglum og 

leiðbeiningum er varða skjala- og 

upplýsingastjórnun.





Stefnuverkefni Skjalamála 2020 

Mála- og skjalavörslukerfið Lindin

1. áfangi – tilkynningar 2019

2. áfangi – undirbúningur og frágangur verkefna og skráning skjala 2019

3. áfangi – skráning óskráðra skjala og gerð 
vörsluútgáfu 2020

- Skrá þarf ca. 18.000 þúsund skjöl

- Gerð vörsluútgáfu og prófanir með CoreData Solutions

- Með vörsluútgáfu þarf að fylgja ýmis konar lýsingar, t.d. 

aðgangsstýringar í kerfinu og lista yfir kóðagildi

- Samskipti við Borgarskjalasafn

Rafræn skil til Borgarskjalasafns



Fjöldi óskráðra skjala og staða verkefna

• Í lok árs 2018 voru óskráð skjöl 

um 47 þús. talsins

• Um síðustu áramót voru þau um 

21 þús.

• 1.427 verkefni höfðu stöðuna Í 

vinnslu um áramótin og hafði 

fækkað úr ca. 4.500. 58% 59%

83%

42% 41%

17%
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Hlutfall óskráðra skjala í Lindinni 

Skráð skjöl Óskráð skjöl





Innkaupastefna

Kenneth Breiðfjörð



Rýni

Stefnan var rýnd af:

• Forstöðumanni innkaupa

• Lögfræðingum 

• Þjónustustjórum dótturfélaga



Núverandi innkaupastefna
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að: 

• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og 
verkframkvæmdum og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum 
kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi 
lög og reglur. 

• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar. 

• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup. 

• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka sérstakt tillit til gæða-, 
heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og 
öryggissjónarmiða. 

• Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett 
fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins. 

Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 25.02.2019



Tillaga

Lagt er til að stefnan verði óbreytt



Markmið og mælikvarðar

Samstæða

Flokkun 2016 2017 2018

Útboð 43% 37% 45%

Innri  viðskipti 22% 20% 20%

Viðskiptakjarasamningar 25% 30% 22%

Samtals 90% 87% 87%

Viðskipti  undir viðmiði 10% 13% 13%

Samtals 100% 100% 100%

Innkauparýni 2019 verður kynnt á mars fundi stjórnar OR



Stefnuverkefni ársins

• Skilvirkt birgja- og verktakamat

• Vistvæn innkaup

- Matslíkan í útboðum

- Kolefnisspor vöru



Takk fyrir


	STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
	Fundi slitið kl. 16:37.
	Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 9. mars 2020.





 


EBP-100-02 


 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur-eigna 
 


SF 285 
ES 


Reykjavík 20.02.2020 
 


Tillaga 


 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til 
boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. 2020 í samræmi við samþykktir og að 
höfðu samráði við eigendur. 
 


 








 


EBP-100-02 


 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 85 
ES 


Reykjavík 20.2.2020 
 


Tillaga 


 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til boðunar 
aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2020 í samræmi við sameignarsamning og að höfðu samráði 
við eigendur. 
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 285 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 20. febrúar 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 24. feb. 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: Vatnshæð Skorradalsvatns fór yfir viðmiðunarmörk keyrsluáætlunar Andakílsárvirkjunar 
dagana 5. til 8. febrúar sl. Á sama tíma voru mikil flóð um allt land. Veðurstofa Íslands hefur útbúið 
innstreymislíkan fyrir Skorradalsvatn sem sýnir innstreymi í vatnið þrjá daga fram í tímann. Gerð fyrsta áfanga 
líkansins lauk nýlega en ekki var búið að innleiða notkun þess fyrir þessar leysingar. Ljóst er að ON hefði mátt 
stýra vatnshæðinni betur. Fundur var haldinn þann 11. febrúar með fulltrúum Skorradalshrepps og fulltrúum 
landeigenda í Skorradal og Andakíl til að fara yfir vatnsborðshækkunina. Þar kom fram að ON tæki atburðinn 
alvarlega og fundarmönnunum voru kynntar úrbætur. Vinna við næsta áfanga innstreymislíkansins verður sett 
í forgang vegna mikilvægis í stýringu vatnsborðs Skorradalsvatns. 
Tilkynningar til leyfisveitenda:  


• Skjálftavirkni. Skjálfti að stærð 3,6 varð rúma 4 km norðvestur af Hellisheiðarvirkjun 9. febrúar. Skjálftinn 
hafði engin áhrif á rekstur virkjunarinnar. Engin breyting hafði verið gerð á niðurdælingu í aðdraganda 
skjálftans. Leyfisveitendur og aðrir hagsmunaaðilar voru upplýstir og send fréttatilkynning á fjölmiðla. 


• Blástur borholna þann 6. febrúar á þremur holum í Hverahlíð sem stóð í einn dag. 
Samskipti við hagsmunaaðila: 


• Fundur með fulltrúum Skorradalshrepps og landeigenda í Skorradal og við Andakílsá um vatnshæð 
Skorradalsvatns í janúar og stöðu verkefna á aðgerðaráætlun umverfismála Andakílsárvirkjunar.  
Aukafundur var haldinn þann 11. febrúar, sjá að ofan. 


• Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana þann 18. febrúar. 


• Fundur með fulltrúum Grímsnes- og Grafningshrepps þann 18. febrúar um Rammaáætlun 4 og stöðu 
Rammaáætlunar 3. 


Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 


VEITUR: 
Fráveita: Ekkert nýtt. 
Vatnsveita: 


• Bílvelta á brunnsvæði. Bíll starfsmanns Veitna valt og fór út af vegi við Myllulæk í Heiðmörk. 
Mengunarvarnarsett í bílnum var nýtt til að hreinsa smurolíu sem lak af honum. Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits. 


• Fundur hjá Almannavörnum um möguleg áhrif af eldgosi við Þorbjörn á vatnsból Veitna 17. febrúar sl. 
Forstöðumaður vatnsveitu sótti fundinn.  


Hitaveita: Ekkert nýtt. 
Rafmagnsveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda: Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 


Styrkur brennisteinsvetnis í Norðlingaholti, Hveragerði, Úlfarsárdal og Lækjarbotnum jan- des. undir mörkum.  
 


 Loftslagsmál 
 


Unnið að endurskoðun loftslagsmarkmiða í ljósi þess að samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 2030. 
 


Annað 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt.  
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt. 
Þekkingarmiðlun. 7. febrúar sl. var haldinn árlegur fundur OR samstæðunnar um umhverfismál ársins 2019 
með heilbrigðisfulltrúum á veitusvæði samstæðunnar. Farið var yfir helstu atriði í umhverfis- og loftslagshluta 
Ársskýrslu OR 2019. 








Innkaupastefna


Kenneth Breiðfjörð







Rýni


Stefnan var rýnd af:


• Forstöðumanni innkaupa


• Lögfræðingum 


• Þjónustustjórum dótturfélaga







Núverandi innkaupastefna
Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að: 


• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og 
verkframkvæmdum og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum 
kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi 
lög og reglur. 


• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar. 


• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup. 


• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka sérstakt tillit til gæða-, 
heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og 
öryggissjónarmiða. 


• Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett 
fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins. 


Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 25.02.2019







Tillaga


Lagt er til að stefnan verði óbreytt







Markmið og mælikvarðar


Samstæða


Flokkun 2016 2017 2018


Útboð 43% 37% 45%


Innri  viðskipti 22% 20% 20%


Viðskiptakjarasamningar 25% 30% 22%


Samtals 90% 87% 87%


Viðskipti  undir viðmiði 10% 13% 13%


Samtals 100% 100% 100%


Innkauparýni 2019 verður kynnt á mars fundi stjórnar OR







Stefnuverkefni ársins


• Skilvirkt birgja- og verktakamat


• Vistvæn innkaup


- Matslíkan í útboðum


- Kolefnisspor vöru







Takk fyrir
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR[ 


Ár 2020, mánudaginn 27. janúar kl. 13:00 var haldinn 284. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 


Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 


Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 


Þorvaldsdóttir. 
 


Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 
 


1. Fundargerð SF 283 samþykkt og undirrituð. 
 


2. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og 


gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Áhættuskýrsla, dags. 31. desember 2019 lögð 


fram. Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur mætti til 


fundarins kl. 13:24. Umræður. 
 


[Bókun tekin út vegna trúnaðar] 
 


3. Klukkan 14:00 mættu til fundarins Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri OR, Þröstur Olaf 


Sigurjónsson frá HÍ og Ahmad Rahnema frá IESE og kynntu rannsókn á grænni 


skuldabréfaútgáfu OR. Umræður. 
 


Klukkan 14:07 yfirgaf Ingvar Stefánsson fundinn. 
 


4. Klukkan 14:30 mættu Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins 


og gerðu grein fyrir drögum að ársskýrslu fyrir árið 2019. Einnig lögð fram tillaga um 


forgangsröðun heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þau markmið, sem sett eru í 


forgang eru: hreint vatn og salernisaðstaða, sjálfbær orka, aðgerðir í loftslagsmálum og 


ábyrg neysla og framleiðsla. 
 


5. Stjórnarformaður kynnti drög að samningi um innri endurskoðun fyrir OR. Afgreiðslu 


samningsins frestað.  
 


6. Klukkan 15:15 mættu Grettir Adolf Haraldsson ásamt hönnuðum til fundarins og kynntu 


2. hönnunaráfanga Sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal. Lögð fram svohljóðandi 


tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrri hluta 


hönnunaráfanga 2 (áfanga 2.1) að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni 


hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem sigurvegarar hugmyndasamkeppni 


OR skiluðu til stjórnar í nóvember. Áætlaður kostnaður við áfangann er 70 


milljónir kr. f. utan vsk.  


Samþykkt samhljóða. 
 


7. Heildarstefna OR og jafnréttisstefna lagðar fram til rýni. Stefnurnar samþykktar 


samhljóða. 
 


8. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 24. janúar 2020 um starfsemina á milli 


stjórnarfunda. Umræður 
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Hildur Björnsdóttir yfirgaf fundinn kl 15:45. 
 


9. Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og nýsköpunar og Heiða 


Aðalsteinsdóttir sérfræðingur á rannsóknum og nýsköpun mættu til fundarins kl 15:45 


og gerður grein fyrir lykilverkefninu Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða. Staða 


auðlinda og forða. Umræður. 
 


10. Umfjöllun um gildakönnun frestað. 
 


11. Víðir Ragnarsson mætti til fundarins kl 16:10 og kynnti niðurstöðu 


vinnustaðagreiningar sem gerð var meðal starfsmanna í desember. 
 


12. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. janúar s.l. og um stöðu 


forðagæslu dags. 23. janúar s.l. Umræður. 
 


13. Önnur mál. 
 


• Eftirtalin skjöl lögð fram: Bréf til stjórnarmanna, dags. 1 janúar 2020 vegna 


spildu í landi Litla-Saurbæjar I ásamt fylgigögnum, umsögn Veitna um tillögu 


að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka, dags. 13. mars 2019 ásamt 


fylgigögnum.  


 
 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 16:50. 
 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 24. febrúar 2020. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir,  


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  


Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  


Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 








Rýni á stefnu um 
skjala- og 
upplýsinga-
stjórnun 2020


Anna Margrét Björnsdóttir


Stjórnarfundur OR 24. febrúar 2020







Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun


Í skjala- og upplýsingastjórnun 


Orkuveitusamstæðunnar er ISO 


15489 staðallinn, sem lýsir bestu 


starfsvenjum í skjalastjórn, hafður 


til hliðsjónar. 


Virk skjalastjórn tekur m.a. á því 


hvernig gögn eru flokkuð, vistuð, 


þeim aðgangsstýrt og á lengd á 


varðveislu þeirra. 


Þetta stuðlar að góðum 


stjórnarháttum sem er forsenda 


skilvirkrar og góðrar þjónustu við 


viðskiptavini. 







Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.


Orkuveitan byggir upp og varðveitir sameiginlega þekkingu og sögu 


fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við vistun upplýsinga.


Orkuveitan leggur áherslu á að leit að upplýsingum sé hraðvirk, 


auðveld og árangursrík sem eykur hagkvæmni í rekstri. 


Orkuveitan leggur áherslu á gegnsæi og markvissa notkun upplýsinga 


í allri starfsemi fyrirtækisins og tryggir þannig yfirsýn og rekjanleika 


mála. 







Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.


Tveir síðustu stefnuliðirnir vísa í að við störfum 


í takt við staðla auk laga og reglugerða.


• Öryggi og heilleiki upplýsinga er í samræmi 


við upplýsingaöryggisstefnu.


• OR samstæðan fylgir lögum, reglum og 


leiðbeiningum er varða skjala- og 


upplýsingastjórnun.











Stefnuverkefni Skjalamála 2020 


Mála- og skjalavörslukerfið Lindin


1. áfangi – tilkynningar 2019


2. áfangi – undirbúningur og frágangur verkefna og skráning skjala 2019


3. áfangi – skráning óskráðra skjala og gerð 
vörsluútgáfu 2020


- Skrá þarf ca. 18.000 þúsund skjöl


- Gerð vörsluútgáfu og prófanir með CoreData Solutions


- Með vörsluútgáfu þarf að fylgja ýmis konar lýsingar, t.d. 


aðgangsstýringar í kerfinu og lista yfir kóðagildi


- Samskipti við Borgarskjalasafn


Rafræn skil til Borgarskjalasafns







Fjöldi óskráðra skjala og staða verkefna


• Í lok árs 2018 voru óskráð skjöl 


um 47 þús. talsins


• Um síðustu áramót voru þau um 


21 þús.


• 1.427 verkefni höfðu stöðuna Í 


vinnslu um áramótin og hafði 


fækkað úr ca. 4.500. 58% 59%


83%


42% 41%


17%


0%


20%


40%


60%


80%


100%


2017 2018 2019


Hlutfall óskráðra skjala í Lindinni 


Skráð skjöl Óskráð skjöl
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 20.2.2020  


 


Rammaáætlun 


Í desember lagði Orkuveitan fram fimm nöfn á virkjanakostum fyrir 4. áfanga ramma-áætlunar sem 
ætlunin var að skilgreina betur fyrir lokafrestinn sem er 1. mars næst-komandi. Þetta voru Suður 
Hengill, Norður Hengill, Ölfusdalur, Meitilssveimar og Krýsuvíkursveimar.   


Fyrstu tveir kostirnir, Suður Hengill og Norður Hengill, voru kostir sem lagðir voru fram í 3. áfanga 
rammaáætlunar, þá sem Meitill og Hverahlíð annars vegar og Þverárdalur, hins vegar. Ákveðið var 
fara þá leið að leggja þessa kosti aftur inn í 4. áfanga þar sem mikli óvissa ríkti um afgreiðslu 3. 
áfanga rammaáætlunar.  Nú hefur sú óvissa minnkað umtalsvert þar sem stjórnvöld hafa sagt 
afdráttarlaust að 3. áfangi verði afgreiddur frá Alþingi.  Í því ljósi hefur nú verið ákveðið að leggja 
þessa kosti ekki inn í 4. áfanga. 


Þrír síðarnefndu kostirnir eru hugsaðir sem kostir til varmavinnslu.  Við nánari skoðun á 
jarðfræðilegum aðstæðum og skilgreiningu laga og reglugerðar um þá orkuöflunarkosti sem þurfa 
að fá umfjöllun í rammaáætlun var ákveðið að leggja aðeins inn einn varmavinnslukost í 4. áfanga 
rammaáætlunar, þ.e. Ölfusdal, því það er eini kosturinn sem felur í sér virkjun á háhitasvæði 
samkvæmt þeirri skilgreiningu sem er sett fram í lögum um rammaáætlun (48/2011; hiti yfir 200°C 
á minna en 1000 m dýpi).  


HEITI HEITI FLOKKUN Í R3 R4 SKÝRINGAR 


Suður 
Hengill 


Meitill og 
Hverahlíð II 


Orkunýtingar-
flokkur 


Ekki lagður inn í R4 þar 
sem R3 verður afgreidd á 
vorþingi. 


Stefnt að því að Meitill 
og Hverahlíð II verði 
uppbótar-svæði fyrir 
Hellisheiðarvirkjun 


Norður 
Hengill 


Þverárdalur Orkunýtingar-
flokkur 


Ekki lagður inn í R4 þar 
sem R3 verður afgreidd á 
vorþingi. 


Stefnt að því að 
Þverárdalur verði 
uppbótarsvæði fyrir 
Nesjavallavirkjun 


Ölfusdalur Ölfusdalur Dregið út úr 3. 
áfanga 


Lagður inn í R4 Stefnt að því að 
Ölfusdalur verði 
varmavinnslusvæði fyrir 
Hveragerði og Ölfus 


Meitils-
sveimar 


N/A N/A Ekki lagður inn í R4 þar 
sem líklegt er að þetta sé 
lághitasvæði. 


Stefnt að því að skoða 
hvort Meitilssveimar geti 
verið varmavinnslusvæði 
fyrir Ölfus og nágrenni 


Krýsuvíkur-
sveimar 


N/A N/A Ekki lagður inn í R4 þar 
sem líklegt er að þetta sé 
lághitasvæði. 


Stefnt að því að 
Krýsuvíkursveimar verði 
varmavinnslusvæði fyrir 
höfuðborgarsvæðið og 
nágrenni 


 


  







