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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 27. apríl kl. 13:00 var haldinn 290. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir og Eyþór 

Laxdal Arndals, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Lilja B. Ágústsdóttir 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Staðfestingu fundargerða frestað. 
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir drögum að 

ársfjórðungsyfirliti, stöðu fjármögnunar og stöðu á álmörkuðum. Umræður. 
 

3. Lagt fram minnisblað um Carbfix. Umræður. 
 

4. Grettir Adolf Haraldsson, verkefnisstjóri, Magnea Guðmundsdóttir og Atli Bollason, 

hönnuðir, mættu til fundarins kl 14:00 og kynntu svohljóðandi tillögu um framkvæmdir 

í Elliðárdal. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna hönnunaráfanga 2.2 að 

sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli hönnunarhandbókar 

(hönnunaráfanga 0). Áfangi 2.2 felur í sér endurbætur og breytingar á húsunum á 

torfunni (smiðju, fjósi, hlöðu, skemmu, gömlu rafstöðinni, stöðvarstjórahúsinu) auk 

nýbyggingar úr gleri sem tengir saman smiðju og hlöðu. Undir áfangann fellur enn 

fremur hönnun sem snertir gufuborinn Dofra og höggborinn svonefnda auk 

hlífðarskýlis og sýningarhönnun fyrir ofangreind hús. Áætlaður kostnaður við 

áfangann er 50 milljónir króna f. utan vsk.  
 

Samþykkt samhljóða. 
 

5. Kristjana Kjartansdóttir forstöðumaður ferla og umbóta mætti til fundarins kl 14:15 og 

kynnti gæðastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Hún lagði til að stefnan yrði óbreytt. Stefnan 

rýnd og samþykkt samhljóða. 

 

6. Formaður gerði grein fyrir úrvinnslu ábendinga starfsmanna til stjórnar í kjölfar 

umræðufundar starfsmanna haustið 2018. Umræður. Samþykkt að fela formanni og 

varaformanni að ræða við formann starfsmannafélags OR um hugmyndir um 

áheyrnarfulltrúa STOR.  
 

7. Mat á störfum stjórnar og forstjóra. Formaður leggur til að Mannauði og menningu verði 

falið að senda spurningakannanir á stjórn, sem fylli út hver fyrir sig og fari svo saman 

yfir niðurstöður. Samþykkt.  
 

8. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. apríl s.l. og um stöðu 

forðagæslu dags. 20. apríl s.l. Umræður. 
 

9. Klukkan 15:00 mættu til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri, 

Hólmfríður Bjarnadóttir, umhverfisstjóri Veitna, Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri 

Veitna og Kári Helgason, sérfræðingur í rekstri rannsóknaverkefna og kynntu 

lykilverkefnið „Áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi samstæðunnar.“ Umræður. 
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10. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 23. apríl 2020 um 

starfsemina á milli stjórnarfunda. 
 

11. Önnur mál. 

• Lagt fram erindi endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dags. 16. apríl 2020.  

 
 

 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 15:40. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 25. maí 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Lilja Björg Ágústsdóttir. 



 

 

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 

 

 

Reykjavík, 23. apríl 2020. 

Sem kunnugt er var á eigendafundi í desember 2019 samþykkt að stofnað yrði opinbert 

hlutafélag, Carbfix ohf., um þá starfsemi, sem undanfarin ár hefur verið rekin innan 

Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um varanlega bindingu koldíoxíðs í bergi. Rökstuðningur 

fyrir stofnun sérstaks félags um verkefnið fylgdi tillögunni, en þar er m.a. fjallað um 

takmörkun áhættu fyrir móðurfélagið, OR, þar sem áhætta þess takmarkast við hlutafé í 

félaginu. 

 

Komið hefur í ljós umtalsverður áhugi á að nýta Carbfix aðferðina víða um heim. 

Einnig hefur komið í ljós að félagsformið, opinbert hlutafélag, takmarkar möguleika til að 

sækja um og afla styrkja, m.a. frá Evrópusambandinu og Rannís, þar sem ákveðnir 

styrkflokkar sem horft hefur verið til gera ekki ráð fyrir styrkjum til opinberra aðila. Stjórn 

Carbfix ohf. hefur því til skoðunar að stofna dótturfélag sem yrði hlutafélag, hf., og leita 

fjár til þess félags hjá Evrópusambandinu, Rannís og öðrum þeim sjóðum, stofnunum og 

fyrirtækjum á alþjóðavettvangi sem vinna að lausn loftslagsvandans. Til greina kæmi að 

Háskóli Íslands ætti lítinn hlut í félaginu en samstarf við HÍ hefur verið mikilvægur þáttur 

í þróun Carbfix aðferðarinnar frá upphafi.  

 

Líklegt er að til þess komi að stofnuð verði félög um einstök Carbfix verkefni enda eru 

sumir mótaðilar sem sýnt hafa áhuga á Carbfix afar stór fyrirtæki og viðkomandi verkefni 

gætu orðið stór í sniðum ef vel gengur. Hugmyndin er að eignarhlutur OR samstæðunnar í 

verkefnafélögum hvíldi hjá dótturfélagi Carbfix, sem yrði þá rekstrarfélag fyrir Carbfix 

aðferðina. Áhætta Orkuveitusamstæðunnar myndi þannig takmarkast við hlutafé í Carbfix 

ohf. Gert er ráð fyrir að verkefnafélögin muni sækja fjármögnunarstyrki til sjóða og 

stofnana í þeim tilvikum þar sem slíkt á við.  

 

Eftirfarandi er umfjöllun um regluverk það sem er umgjörð um starfsemi Orkuveitu 

Reykjavíkur og dótturfélaga:  

 

Lög nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur. 

Samkvæmt 2. gr. laga um Orkuveitu Reykjavíkur er fyrirtækinu heimilt að stofna 

dótturfélög og eiga hlut í félögum.  

Þá er fyrirtækinu og dótturfélögum þess heimilt að stunda starfsemi sem nýtt getur 

rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, enda 

tengist hún kjarnastarfsemi viðkomandi fyrirtækis. 

 

Sameignarsamningur 

Í sameignarsamningi Orkuveitu Reykjavíkur segir í 7. gr.: 

 



 

 

7.1 Stjórn er heimilt að stofna dótturfélög um tiltekin viðfangsefni enda krefjist lög þess, 

eða af því sé hagræði og samþykki eigendafundar liggi fyrir. 

7.2 Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur fer með eignarhluti fyrirtækisins í dótturfélögum og 

hlutdeildarfélögum. 

Í grein 8.4 segir: 

Óvenjulegum, veigamiklum eða stefnumarkandi ákvörðunum skal stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur vísa til eigenda. Slíkar ákvarðanir dótturfélaga skulu sömuleiðis lagðar 

fyrir eigendur Orkuveitu Reykjavíkur og skal stjórn Orkuveitu Reykjavíkur upplýst 

um þær.  

Í sameignarsamningi er ekki kveðið á um sérstaka málsmeðferð eða reglur um stofnun 

félaga, sem ekki eru í beinni eigu OR, heldur dótturfélaga.  

 

Eigendastefna  

 

Í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur segir m.a.: 

3. Kjarnastarfsemi 

Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 

fráveitu, sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. Orkuveita Reykjavíkur 

getur nýtt þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, 

enda þjóni hann markmiðum eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra. 

5. Stjórnarhættir 

Stjórnarhættir Orkuveitu Reykjavíkur eiga að tryggja fagmennsku, hagkvæmni, ráðdeild, 

gegnsæi og ábyrgð í rekstrinum. 

6.2 Áhætta í rekstri 

Orkuveitu Reykjavíkur ber að setja sér áhættustefnu til að draga sem kostur er úr áhrifum 

ytri fjárhagslegra áhættuþátta á tekjur, þjónustu, eignir og skuldir fyrirtækisins. Áður en 

ákvarðanir eru teknar um fjárfestingar og fjárskuldbindingar ber Orkuveitu Reykjavíkur að 

meta áhættu sem í þeim kann að felast.. 

7. Samskipti og upplýsingagjöf 

Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur vilja skapa stjórn fyrirtækisins það umhverfi að hún geti 

á hverjum tíma gert skyldur sínar í þágu hagsmuna fyrirtækisins og innan markaðrar 

stefnu eigenda. Í þessu skyni skulu samskipti milli eigenda og fyrirtækisins vera eftir 

formlegum leiðum og leitast skal við að beina þeim í farveg aðalfunda og reglubundinna 

eigendafunda. 

Þetta leggur ríka upplýsingaskyldu á Orkuveitu Reykjavíkur gagnvart eigendum sem um 

er fjallað í sameignarsamningi. 



 

 

Orkuveita Reykjavíkur skal vera til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til almennings. 

Upplýsingar um starfsemina skulu vera settar fram á þann hátt að almennir lesendur fái 

skýra sýn á hana. 

Handhafar eigendavalds leitast við að efla upplýsta og lýðræðislega umræðu um málefni 

Orkuveitu Reykjavíkur á vettvangi sveitarstjórnanna og á fundum eigenda. 

8. Ákvarðanir sem hljóta skulu samþykki eigenda 

Eftirfarandi ákvarðanir stjórnar skulu hljóta samþykki eigenda: 

Nýjar skuldbindingar: Fari fjárhæð einstakra nýrra skuldbindinga Orkuveitu Reykjavíkur 

yfir 5% af bókfærðu eigin fé samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikning skal 

viðkomandi skuldbinding lögð fyrir eigendur til samþykktar áður en til hennar er stofnað. 

Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati skal stjórn leggja fyrir 

eigendur til að gera eigendum kleift meta þær í samræmi við hlutverk sitt sem 

ábyrgðaraðila. 

Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær 

framkvæmdir, sem krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu 

Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, teljast til veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana 

og skulu því koma til kasta eigenda. 

 

Upplýsingar og samskipti 

Þrátt fyrir að í ljósi framangreindar ákvæða laga, sameignarsamnings og eigendastefnu, 

þurfi ekki að afla samþykkis eigenda fyrir stofnun félaga um einstök verkefni dótturfélaga, 

er áhersla á mikilvægi upplýsingagjafar og samskipta starfsmanna fyrirtækisins, stjórnar 

og eigenda þess. Því er lagt til að eigendur verði upplýstir um áformin, þannig að þeim sé 

ljóst að fyrirhugað sé að stofna félög um einstök verkefni, en jafnframt að ekki verði 

upplýst í hvert sinn heldur verði eigendur upplýstir reglulega um framgang einstakra 

verkefna og Carbfix verkefnisins í heild. 

 



Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
Reykjavík, 23. apríl 2020 

 
 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna hönnunaráfanga 2.2 að sögu- og 
tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0). Áfangi 2.2 felur í sér 
endurbætur og breytingar á húsunum á torfunni (smiðju, fjósi, hlöðu, skemmu, gömlu rafstöðinni, 
stöðvarstjórahúsinu) auk nýbyggingar úr gleri sem tengir saman smiðju og hlöðu. Undir áfangann 
fellur enn fremur hönnun sem snertir gufuborinn Dofra og höggborinn svonefnda auk hlífðarskýlis og 
sýningarhönnun fyrir ofangreind hús. Áætlaður kostnaður við áfangann er 50 milljónir króna f. utan 
vsk.  

Greinargerð 

 
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að hefja hönnunaráfanga 2.2 að sögu- og tæknisýningu í 
Elliðaárdal. Áfanginn tekur til endurbóta og breytinga á byggingunum í húsaþyrpingu OR við 
Rafstöðvarreit að frátalinni Straumskiptistöð. Frumhönnun byggir á hönnunarhandbók, nýrri 
ástandsskoðun sem Hnit verkfræðistofa vann að beiðni hönnuða, og samtali við Minjastofnun. 
 
Undir áfanga 2.2 falla: 
 
a) Gamla rafstöðin 
 

• Rafstöðin er safngripur í sjálfri sér og verður að mestu óbreytt að innan og utan. 

• Tröppur verða settar á suðurhlið byggingarinnar og aðgengilegur pallur á norðurhlið. 

• Gestir geta gægst á glugga og þrýst á hnappa sem lýsa upp valda hluti inni í húsinu til að 
draga athygli að virkni þeirra og sögu. 

• Rými á annarri hæð mætti leigja til þriðja aðila, t.d. sem vinnustofur fræðimanna. 
 
b) Smiðja, fjós og hlaða - Kaffihús og skrifstofur SVFR 
 

• Glerhýsi reist sem tengir saman smiðju og hlöðu. Þannig verður til stórt rými sem gegnir 
hlutverki móttöku og kaffihúss. 

• Nýtt port sem snýr til austurs verður til milli glerhýsis, hlöðu og fjóss. 

• Bílskúrshurðir að norðanverðu verða að gluggum og glerhurðum og nýjar opnanir gerðar að 
sunnanverðu sem opnast út á verönd með útsýni yfir leiksvæði og Elliðaár. 

• Hlaðan rifin og endurbyggð. Það er einfaldari og ódýrari aðgerð en uppgerð og er lagt til að 
undangengnu samráði við Minjastofnun. 

• Skrifstofur SVFR flytjast úr Straumskiptistöðinni í nýju hlöðuna. Þaðan er innangengt á 
kaffihúsið þar sem SVFR geta haldið viðburði utan opnunartíma kaffihússins. 

 
c) Skemma 

 

• Skemma austan af hlöðu verður að yfirbyggðri nestistaðstöðu og þurrkklefa fyrir leikskóla- og 
skólahópa. 

• Í skemmunni verða enn fremur almenningssalerni fyrir gesti Elliðaárdalsins og geymslupláss 
fyrir svæðið. 

 
d) Stöðvarstjórahúsið 
 

• Húsið er gert að fræðandi sýningu þar sem veiturnar inni í veggnum eru gerðar sýnilegar með 
grafík og öðrum áþreifanlegum lausnum.  

• Til að heiðra upphaflegt hlutverk hússins - heimili stöðvarstjórans - þá verður það innréttað í 
upprunalegum og heimilislegum stíl. Eldhús og salerni verða einnig gerð heimilisleg. 

• Salerni við inngang verður fjarlægt og hol stækkað til að koma fyrir lyftu. Lyftan tengir fyrstu 
hæð, kjallara og stétt utandyra. 



• Gert er ráð fyrir að áfram verði hægt að nota aðra hæð hússins undir skrifstofur og fundi eða 
til útleigu. 

 
e) Gufuborinn Dofri og höggborinn 
 

• Gufuborinn Dofri verður reistur austan af torfunni, þar sem áður stóð tengivirki. Borinn, sem er 
nærri 30 metrar á hæð, verður áberandi kennileiti á svæðinu.  

• Nokkru austar verður höggborinn varðveittur í gróðurhúsi sem minnir á borholuhús Einars 
Þorsteins Ásgeirssonar. Húsið verður upphitað. 

Að hönnunaráfanga 2.2 loknum liggja fyrir útboðsgögn til framkvæmda, innanhússhönnun auk 
sýningarhönnunar. Ætlunin er að hefja framkvæmdir með haustinu svo þeim verði lokið fyrir 100 ára 
afmæli rafstöðvarinnar sumarið 2021, þegar ætlunin er að opna svæðið almenningi. 

Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag 

Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson hjá Vörðu 
verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði áfram. 
 
Kostnaður við hönnunaráfanga 2.2 

Samanlagður kostnaður við hönnun og verkefnisstjórn er áætlaður allt að 50 m kr. f. utan vsk.  
 
 
 



Endurskoðun gæðastefnu OR 2020, mælingar og verkefni
Kristjana Kjartansdóttir forstöðumaður Ferla og umbóta

Kynning fyrir stjórn OR 27.4.2020



Lagt er til að gæðastefna OR verði samþykkt óbreytt



Ánægja viðskiptavina Veitna í sjálfsþjónustu



Ánægja viðskiptavina ON 
í sjálfsþjónustu

Ánægjuvog Stjórnvísi

Raforkusölur 2019 2018 2017

Orka 
náttúrunnar

65,3 61,5 64,4

Orkusalan 64,1 61,8 63,8

HS Orka 62,7 65,6 68,0



Ánægjusímtöl GR

98%

97%

96%

95%

92%

1%

3%

3%

4%

5%

2020*

2019

2018

2017

2016

Ánægja Hlutlaust Óánægja *2020 nær til 8. apríl 2020



Stefnuverkefni 2019

Stefnuverkefni gæðamála

• Bæta aðgengi að skráðu verklagi

- Könnun á ferlum og verklagi - lokið

- Betra aðgengi gæðaskjala og yfirlit fyrir hvern starfsmann – lokið (að hluta)

- Nýtt ábendingakerfi – í vinnslu

• Framúrskarandi verkefnastjórnun (könnun) – lokið



Stefnuverkefni Ferla og umbóta 2020

Gæðamál 
Gæði og UÖ
Innri og ytri 

úttektir
Rekstrarhandbók

Skjalamál
Lindin

Myndveitan
Volt 

Teams

Rekstraráhætta
Áhættu-

greiningar
Innlendar 
tryggingar

Skilvirkari (áhættu-
miðaðri) innri úttektir

5S upplýsinga



Spurningar?
Framsýni

Hagsýni 

Heiðarleiki
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 290 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 

Dagsetning: 22. apríl 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 27. apríl 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

 

 
 

Opinber leyfi ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun 

• Málslok umhverfisábyrgðar voru kynnt ON með bréfi Umhverfisstofnunar dags 2. apríl. Gögn talin 
fullnægjandi, lagt til að vöktun verði fram haldið næstu þrjú til fimm ár og vöktun gæðaþátta sett í starfsleyfi.  

• Innstreymislíkan Veðurstofu Íslands fyrir Skorradalsvatn er í vinnslu. 

• Sviðsmyndagreining fyrir mismunandi vatnshæð Skorradals er í prófun. Hafrannsóknastofnun, Vegagerðin 
og Náttúrufræðistofnun Íslands taka þátt í að meta áhrif mismunandi vatnshæðar á lífríki. 

• Endurreisn lífríkis Andakílsár. Veiðifélag Andakílsár og Hafrannsóknastofnun kortleggja þá veiðihyli sem 
nauðsynlegt er að hreinsa af aur í vor. Sleppt verður 30 þúsund tveggja ára seiðum í ána í maí. 

Tæming Árbæjarlóns hófst 21. apríl. Þetta er árlegur viðburður til að tryggja fiskgengd upp Elliðaárnar fram á 
haust. Árbæjarstífla er nú eingöngu rekin með hagsuni lífríkis Elliðaáa í huga. Tæmingin mun taka nokkra daga. 
Auk starfsfólks OR voru á staðnum fulltrúar frá Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, 
Reykjavíkurborg, Stangaveiðifélagi Reykjavíkur og Veðurstofu Íslands. 
Tilkynningar til leyfisveitenda. Ekkert nýtt. 
Samskipti við hagsmunaaðila: 

• Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 14. apríl, fjallað um rennsli á yfirfall, vatnsborðssýnatöku í 
borholum, boranir, jarðskjálfta og fleira. 

• Fundur með fulltrúum landeigenda í Skorradalhreppi og við Andakílsá 31. mars, fjallað um aðgerðaráætlun 
umhverfismála og vatnshæð í Skorradalsvatni. 

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

VEITUR: 
Fráveita.  

• Óhreinsað skólp fór í sjó við Klettagarða 20. og 23. mars. 

• Óhreinsað skólp fór í sjó við Skeljanes 22. mars og 20. apríl. 

• Enn er mikið álag í hreinsistöðvum vegna blauklúta í fráveitukerfinu. 
Vatnsveita. Það mældist E. coli í borholu í vatnstökusvæðinu Grábrók. Vatnið er lýst og því ekki hætta á að 
gerlar berist í vatnsveitukerfið. 
Hitaveita. Umhverfisskaði varð vegna framkvæmda Veitna við gamla hitaveitulögn á Víðinesi við Leirvog 
vikuna 14. til 17. apríl. Djúp för urðu eftir beltagröfu í fjörunni sem er á nátttúruminjaskrá. Frétt um þetta birtist 
á vef Fréttablaðsins. Veitur og sérfræðingar OR samstæðunnar skoðuðu aðstæður og lögðu til lagfæringar. 
Veitur sendu út yfirlýsingu til Fréttablaðsins og leyfisveitenda og báðust afsökunar og greindu frá því að strax 
yrði ráðist í lagfæringar. Veitur tilkynntu einnig um atvikið til Umhverfisstofnunar sem kom á staðinn og til 
Reykjavíkurborgar. Gengið var frá svæðinu eins og kostur er helgina 18. til 19. apríl ásamt því að plast og rusl 
var hreinsað úr fjörunni. Ráðist verður í rótargreiningu, útbúið ferli sem "uppgötvar" framkvæmdir á viðkvæmum 
svæðum og settar inn þekjur um svæði á Náttúruminjaskrá í Luksjá. Akstur utan vega er heimill vegna 
veitumannvirkja en alls ekki á þennan hátt.  
Rafmagnsveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 
Greint verður frá leyfum vegna starfsemi CarbFix sem varða umhverfismál þegar þar að kemur. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 

Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir viðmiðunarmörkum það sem af er ári. Fyrirspurn barst frá 
Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis vegna hækkunar á styrk brennisteinsvetnis á 
höfuðborgarsvæðinu aðfararnótt 10. apríl og að morgni laugardagsins 11. apríl. Jafnframt barst fyrirspurn frá 
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um háan styrk brennisteinsvetnis við Nesjavallavirkjun á svipuðum tíma. Í ljós 
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kom að gufu í Nesjavallavirkjun hafði á sama tíma verið hleypt út um háf vegna bilunar í lögn, í stað þess hleypa 
henni út á kæliturn, sem varð til þess að brennisteinsvetni dreifiðist minna og steig hærra en vanalega. 
Veðurfarsaðstæður höfðu einnig áhrif. Hér eftir verður hluti af verklagi að meta hvort þörf sé á að senda 
tilkynningar til leyfisveitenda vegna mögulegrar hækkunar á styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti í kjölfar 
breytinga á útstreymi gufu. Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun var í gangi á þessum tíma. 

 

 Loftslagsmál 

• Áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR, sjá nánar kynningu umhverfis- og skipulagsstjóra Veitna og 
sérfræðings CarbFix í rekstri rannsóknaverkefna. 

• Í Ársskýrslu OR 2019 er greint frá losun gróðurhúsalofttegunda frá samstæðu OR í heild sinni. Dótturfélög 
og OR móðurfélag hafa óskað eftir svipuðum upplýsingum skipt niður á félögin og er verið að leggja 
lokahönd á stöðuna fyrir árin 2015-2019. 

Annað 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. Umsögn til Umhverfisstofnunar um drög að 
aðgerðaráætlun Vatnaáætlunar   
 

Mat á umhverfisáhrifum. Umsögn til Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun framleiðslu Norðurs á vetni 
og metani í Jarðhitagarði við Hellisheiðarvirkjun 
 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 20.4.2020  

 

Staða varmastöðvar á Hellisheiði 

Vinna við stækkun varmastöðvar á Hellisheiði heldur áfram. Gangsetningarprófunum er lokið og í 
apríl er gert ráð fyrir lokafrágangi og álagsprófunum. Gert er ráð fyrir að varmastöðin verði tilbúin í 
maí og að kostnaður verði innan samþykktrar áætlunar. 

 

Vinnsluskýrslur lághitasvæða til Orkustofnunar 

Á hverju ári eru teknar saman vinnsluskýrslur fyrir allar hitaveitur Veitna og jarðhitavirkjanir ON og 
skilað til Orkustofnunar fyrir 30. apríl. Vinnsluskýrslur eru mikilvægt sögulegt yfirlit yfir vinnslu hvers 
jarðhitasvæðis og þær breytingar sem hafa átt sér stað í jarðhitakerfinu.  Síðustu ár hefur verið unnið 
að því að gera gagnavinnslu fyrir þessar skýrslur sjálfvirkari með þeim árangri að vinna við þessa 
skýrslugerð er mun minni en áður og standa vonir til að hægt sé að minnka þessa vinnu enn meira 
með aukinni sjálfvirkni. Í kjölfar útgáfu vinnsluskýrslna eru auðlindamælikvarðar uppfærðir. Vinna við 
vinnsluskýrslur 2019 er langt komin og verða uppfærðir auðlindamælikvarðar kynntir fyrir stjórn í maí.   

 

  



Áhrif loftslagsbreytinga á 
starfsemi samstæðunnar  
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í 

umhverfismálum

Hólmfríður Bjarnadóttir, umhverfis- og 

skipulagsstjóri Veitna

Kári Helgason, sérfræðingur í rekstri 

rannsóknaverkefna

Hólmfríður Sigurðardóttir, 

umhverfisstjóri OR

Stjórnarfundur OR, 27. apríl 2020



Stjórn OR:

Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og 

efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu
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Hægt er að bregðast við 

loftslagsbreytingum á 

tvennan hátt:

1. Mótvægisaðgerðir

2. Aðlögun

Þurfum að gera hvort tveggja



4

Áhrif loftslagsbreytinga margvísleg

Mikil áhrif á starfsemi

• Aukin úrkomuákefð

• Auknar leysingar

• Hækkuð sjávarstaða

• Tíðari þurrkar

• Hitastigssveiflur

• Aukin tíðni illviðra

• Langtímabreytingar í 
vatnafari

• Breyttur meðalhiti

Minni áhrif á starfsemi

• Bráðnun jökla

• Áhrif á lífríki & gróðurfar

• Súrnun sjávar

Tjón

Líkur
Lítið Miðlungs Mikið

Litlar Áhætta þolanleg Áhætta þolanleg Nokkur áhætta

Miðlungs Áhætta þolanleg Nokkur áhætta
Viðbrögð 

nauðsynleg

Miklar Nokkur áhætta
Viðbrögð 

nauðsynleg

Viðbrögð 

nauðsynleg
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Áhrif loftslagsbreytinga margvísleg

Mikil áhrif á starfsemi

• Aukin úrkomuákefð

• Auknar leysingar

• Hækkuð sjávarstaða

• Tíðari þurrkar

• Hitastigssveiflur

• Aukin tíðni illviðra

• Langtímabreytingar í 
vatnafari

• Breyttur meðalhiti

Minni áhrif á starfsemi

• Bráðnun jökla

• Áhrif á lífríki & gróðurfar

• Súrnun sjávar



Samantekt 

• Kortlagning á starfsemi og 
innviðum vegna lofslagsbreytinga:
– Aukin úrkomuákefð og öfgar í veðri

– Hækkunar sjávarborðs

– Tíðari þurrkar

– Auknar leysingar

– Óbein áhrif á eftirspurn eftir 
þjónustu Veitna

• Núverandi staða, geta og þolmörk 

• Hvað skortir og hvar eru tækifæri

Fyrsti áfangi 
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Samantekt 

• Kortlagning á starfsemi og 
innviðum vegna lofslagsbreytinga:
– Aukin úrkomuákefð og öfgar í veðri

– Hækkunar sjávarborðs

– Tíðari þurrkar

– Auknar leysingar

– Óbein áhrif á eftirspurn eftir 
þjónustu Veitna

• Núverandi staða, geta og þolmörk 

• Hvað skortir og hvar eru tækifæri

Fyrsti áfangi Fyrstu niðurstöður 
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• Aðlögun er orðin hluti af áætlunum 

og rekstri Veitna

• Upplýsingar skortir til að 

forgangsraða verkefnum:

– Stórauka þarf mælingar til að skilja 

samspil vatnsforða, umhverfisþátta 

og veðurs

– Auka rannsóknir, t.d. byggja 

kerfislíkön fyrir allar veiturnar

– Samstarf við ytri aðila mikilvægt



Veitur stýra loftslagstengdri áhættu

• Vatns- og fráveitan:
– Meðhöndlun ofanvatns

– Vernd vatnsbóla

– Örverumengun í neysluvatni

• Hitaveitan:
– Metur eftirspurn eftir heitu vatni til að 

minnka sóun

– Bætt forðanýting og afhendingaröryggi 
með nýtingu bakvatns

• Rafveitan:
– Orkuskipti í samgöngum

– Afhendingaröryggi við öfgar í veðurfari

Unnið í samstarfi við sveitarfélög og aðra 
hagmunaaðila
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Vatnsveitan

• Grunnvatnslíkan

• Dreifing áhættu í vatnstöku

• Örverumælingar í rauntíma

• Fyrri hlákuatburðir

• Lýsingartæki og vatnsgæði

• Samstarf um vatnsvernd

Hvað er verið að gera?
• Styðja rannsóknir fyrir framtíðarsýn

– Áhrif á vatnstökusvæði og vatnsforða

– Eftirspurn, framboð og vatnsgæði

• Uppbygging á kerfislíkönum

• Mælingar á nýtingu, sóun og vatnsgæðum

• Samvinna við Veðurstofuna og háskóla

• Samvinna við sveitarfélög

• Áframhaldandi rannsóknir á:

– Áhrifum á vatnstökusvæði og vatnsforða

– Eftirspurn, framboð og vatnsgæði

• Áframhaldandi fræðsla um vatnsvernd og 

vatnsnotkun

Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Fráveitan

• Viss aðlögun innbyggð í ferlið við hönnun 

mannvirkja, því hönnunin á að byggja á 

bestu gögnum um veðurfar á hverjum tíma

Hvað er verið að gera?
• BGO-samstarf við sveitarfélög

• Kortlagning, áætlanir um meðhöndlun 

ofanvatns

• Hanna fráveitumannverki með hærri kóta til 

að mæta hækkun sjávarstöðu

• Samstarf við Veðurstofuna um betri 

útkomugögn

• Yfirsýn yfir hámarksafköst lagnakerfis

• Endurmeta kröfur sem gerðar eru til 
fráveitunnar (10/100/1000 ára flóð) og skýra 
ábyrgðarskiptingu í stærri atburðum

• Ákvarða bótaskyldu og ábyrgð á aðlögun í 
hamförum – samtal við hagsmunaaðila –
vekja athygli á því að hamfarir eru utan 
verksviðs Veitna m.v. núverandi 
fyrirkomulag

• Mat á fjármagni til flóðavarna

• Upplýsingar um úrkomuákefð innan 
veitusvæðis

• Læra af nágrannaþjóðum

Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Hitaveitan

• Lekaleit

• Aflþarfaspá fyrir höfuðborgarsvæðið

Hvað er verið að gera?
• Vinna við 100 ára framtíðarsýn í forða

• Rannsóknir á forðamálum

• Tvöfalda dreifikerfi hitaveitna

• Skoða möguleika á nýtingu bakvatns 

• Hermun á heitavatnsnotkun

• Nýta bakvatn

• Aflþarfaspá fyrir landsbyggðina

• Auka meðvitund um heitavatnsnotkun

• Gjaldskrá taki mið af nýtni

Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Rafveitan

• Samvinna við sveitarfélög vegna 
úrkomuákefðar og hættu á flóðum í 
mannvirki

• Loftlínur í jörðu

Hvað er verið að gera?
• Snjallvæðing dreifikerfis

– Snjallir orkumælar (e. Smart meters)

– Betri mælingar í 11kV háspennukerfi

• Bætt líkön af dreifikerfi

• Mat á áhrifum veðurfars (hita og raka) á 
jarðstrengi
– Hiti og þurrkar minnka flutningsgetu 

dreifikerfis

• Mat á ísingarhættu

• Samtal við skipulagsyfirvöld um 

staðsetningu dreifstöðva

• Orkuskipti:

– Aflþörf

– Álagsstýringar

– Bætt rauntímasýn á dreifikerfið

– Breytileg verðskrá og áhrif á hegðun fólks

Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Dæmi 

• Áætlanir um meðhöndlun ofanvatns. 

Búið er að herma Laugardalinn

• Vatnafarskort vestan Elliðaáa í 

samstarfi við ÍSOR

• Átak hafið í mælingum tengdum 

vatnsgæðum til að auka skilning á 

örverumengun og tengslum við 

veðurfar og umhverfisaðstæður

• Aukin sýnataka og þekkingaröflun um 

tengsl veðuratburða og umhverfisþátta
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Framhaldið

• Afla upplýsinga frá öðrum 
starfseiningum samstæðu OR

• Lýsa og forgangsraða 
rannsóknum og aðlögunar-
kostum
– Kostnaðar- og ábatagreining

– Útfærsla skilgreind

• Ákvörðun

• Innleiðing kosta

• Vöktun og mat
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 Endurskoðunarnefnd Reykjavík, 16. apríl 2020

IE19120003
0.2.2

LF/KV

Orkuveita Reykjavíkur
Brynhildur Davíðsdóttir, formaður stjórnar
Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík       

Bætt eftirlit endurskoðunarnefndar með viðbrögðum við ábendingum innri og ytri 
endurskoðenda

Meðal hlutverka endurskoðunarnefndar er að hafa eftirlit með viðbrögðum stjórnenda við tillögum og 
ábendingum sem fram koma í skýrslum ytri endurskoðenda. Jafnframt hefur nefndin eftirlit með 
viðbrögðum stjórnenda við tillögum og ábendingum sem fram koma í skýrslum innri endurskoðenda.

Á fundi endurskoðunarnefndar hinn 9. desember 2019 fór fram kynning á hugbúnaðarkerfi Innri 
endurskoðunar Reykjavíkurborgar sem meðal annars heldur utan um eftirfylgni með ábendingum og 
athugasemdum sem skrifstofan gefur út í tengslum við vinnu sína. Það er ljóst að það utanumhald sem 
Innri endurskoðun hefur með ábendingum sínum skiptir sköpum er kemur að eftirfylgni með 
viðbrögðum stjórnenda við ábendingum sem til þeirra er beint. Því hefur endurskoðunarnefnd farið 
þess á leit við Innri endurskoðun að samnýta hugbúnaðinn þannig að haldið verði á einum stað utan 
um allar ábendingar innri og ytri endurskoðenda og sem tengjast verksviði endurskoðunarnefndar .

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hefur fallist á framangreint, þ.e. að halda utan um ábendingar 
frá innri og ytri endurskoðendum og öðrum þeim sem hafa eftirlit með atriðum sem tengjast verksviði 
endurskoðunarnefndar. Þegar hefur verið óskað eftir við ytri endurskoðendur að þeir afhendi afrit af 
öllum ábendingum og tillögum sem Grant Thornton hefur gefið út og varða endurskoðun Orkuveitu 
Reykjavíkur. Jafnframt hefur verið óskað eftir niðurstöðum um eftirfylgni af hálfu Grant Thornton 
með veittum ábendingum og upplýsingum um framvindu úrbóta. 

Með bréfi þessu er hér með upplýst um ofangreint og standa vonir til þess að skýrslugjöf 
endurskoðunarnefndar beri þessum bættu vinnubrögðum vitni þegar á þessu ári.

 

Virðingarfyllst,

 
 Lárus Finnbogason

formaður endurskoðunarnefndar 





 


 


Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 


 


 


Reykjavík, 23. apríl 2020. 


Sem kunnugt er var á eigendafundi í desember 2019 samþykkt að stofnað yrði opinbert 


hlutafélag, Carbfix ohf., um þá starfsemi, sem undanfarin ár hefur verið rekin innan 


Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um varanlega bindingu koldíoxíðs í bergi. Rökstuðningur 


fyrir stofnun sérstaks félags um verkefnið fylgdi tillögunni, en þar er m.a. fjallað um 


takmörkun áhættu fyrir móðurfélagið, OR, þar sem áhætta þess takmarkast við hlutafé í 


félaginu. 


 


Komið hefur í ljós umtalsverður áhugi á að nýta Carbfix aðferðina víða um heim. 


Einnig hefur komið í ljós að félagsformið, opinbert hlutafélag, takmarkar möguleika til að 


sækja um og afla styrkja, m.a. frá Evrópusambandinu og Rannís, þar sem ákveðnir 


styrkflokkar sem horft hefur verið til gera ekki ráð fyrir styrkjum til opinberra aðila. Stjórn 


Carbfix ohf. hefur því til skoðunar að stofna dótturfélag sem yrði hlutafélag, hf., og leita 


fjár til þess félags hjá Evrópusambandinu, Rannís og öðrum þeim sjóðum, stofnunum og 


fyrirtækjum á alþjóðavettvangi sem vinna að lausn loftslagsvandans. Til greina kæmi að 


Háskóli Íslands ætti lítinn hlut í félaginu en samstarf við HÍ hefur verið mikilvægur þáttur 


í þróun Carbfix aðferðarinnar frá upphafi.  


 


Líklegt er að til þess komi að stofnuð verði félög um einstök Carbfix verkefni enda eru 


sumir mótaðilar sem sýnt hafa áhuga á Carbfix afar stór fyrirtæki og viðkomandi verkefni 


gætu orðið stór í sniðum ef vel gengur. Hugmyndin er að eignarhlutur OR samstæðunnar í 


verkefnafélögum hvíldi hjá dótturfélagi Carbfix, sem yrði þá rekstrarfélag fyrir Carbfix 


aðferðina. Áhætta Orkuveitusamstæðunnar myndi þannig takmarkast við hlutafé í Carbfix 


ohf. Gert er ráð fyrir að verkefnafélögin muni sækja fjármögnunarstyrki til sjóða og 


stofnana í þeim tilvikum þar sem slíkt á við.  


 


Eftirfarandi er umfjöllun um regluverk það sem er umgjörð um starfsemi Orkuveitu 


Reykjavíkur og dótturfélaga:  


 


Lög nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur. 


Samkvæmt 2. gr. laga um Orkuveitu Reykjavíkur er fyrirtækinu heimilt að stofna 


dótturfélög og eiga hlut í félögum.  


Þá er fyrirtækinu og dótturfélögum þess heimilt að stunda starfsemi sem nýtt getur 


rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, enda 


tengist hún kjarnastarfsemi viðkomandi fyrirtækis. 


 


Sameignarsamningur 


Í sameignarsamningi Orkuveitu Reykjavíkur segir í 7. gr.: 


 







 


 


7.1 Stjórn er heimilt að stofna dótturfélög um tiltekin viðfangsefni enda krefjist lög þess, 


eða af því sé hagræði og samþykki eigendafundar liggi fyrir. 


7.2 Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur fer með eignarhluti fyrirtækisins í dótturfélögum og 


hlutdeildarfélögum. 


Í grein 8.4 segir: 


Óvenjulegum, veigamiklum eða stefnumarkandi ákvörðunum skal stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur vísa til eigenda. Slíkar ákvarðanir dótturfélaga skulu sömuleiðis lagðar 


fyrir eigendur Orkuveitu Reykjavíkur og skal stjórn Orkuveitu Reykjavíkur upplýst 


um þær.  


Í sameignarsamningi er ekki kveðið á um sérstaka málsmeðferð eða reglur um stofnun 


félaga, sem ekki eru í beinni eigu OR, heldur dótturfélaga.  


 


Eigendastefna  


 


Í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur segir m.a.: 


3. Kjarnastarfsemi 


Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 


fráveitu, sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. Orkuveita Reykjavíkur 


getur nýtt þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, 


enda þjóni hann markmiðum eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra. 


5. Stjórnarhættir 


Stjórnarhættir Orkuveitu Reykjavíkur eiga að tryggja fagmennsku, hagkvæmni, ráðdeild, 


gegnsæi og ábyrgð í rekstrinum. 


6.2 Áhætta í rekstri 


Orkuveitu Reykjavíkur ber að setja sér áhættustefnu til að draga sem kostur er úr áhrifum 


ytri fjárhagslegra áhættuþátta á tekjur, þjónustu, eignir og skuldir fyrirtækisins. Áður en 


ákvarðanir eru teknar um fjárfestingar og fjárskuldbindingar ber Orkuveitu Reykjavíkur að 


meta áhættu sem í þeim kann að felast.. 


7. Samskipti og upplýsingagjöf 


Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur vilja skapa stjórn fyrirtækisins það umhverfi að hún geti 


á hverjum tíma gert skyldur sínar í þágu hagsmuna fyrirtækisins og innan markaðrar 


stefnu eigenda. Í þessu skyni skulu samskipti milli eigenda og fyrirtækisins vera eftir 


formlegum leiðum og leitast skal við að beina þeim í farveg aðalfunda og reglubundinna 


eigendafunda. 


Þetta leggur ríka upplýsingaskyldu á Orkuveitu Reykjavíkur gagnvart eigendum sem um 


er fjallað í sameignarsamningi. 







 


 


Orkuveita Reykjavíkur skal vera til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til almennings. 


Upplýsingar um starfsemina skulu vera settar fram á þann hátt að almennir lesendur fái 


skýra sýn á hana. 


Handhafar eigendavalds leitast við að efla upplýsta og lýðræðislega umræðu um málefni 


Orkuveitu Reykjavíkur á vettvangi sveitarstjórnanna og á fundum eigenda. 


8. Ákvarðanir sem hljóta skulu samþykki eigenda 


Eftirfarandi ákvarðanir stjórnar skulu hljóta samþykki eigenda: 


Nýjar skuldbindingar: Fari fjárhæð einstakra nýrra skuldbindinga Orkuveitu Reykjavíkur 


yfir 5% af bókfærðu eigin fé samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikning skal 


viðkomandi skuldbinding lögð fyrir eigendur til samþykktar áður en til hennar er stofnað. 


Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati skal stjórn leggja fyrir 


eigendur til að gera eigendum kleift meta þær í samræmi við hlutverk sitt sem 


ábyrgðaraðila. 


Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær 


framkvæmdir, sem krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu 


Orkuveitu Reykjavíkur eða annarra, teljast til veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana 


og skulu því koma til kasta eigenda. 


 


Upplýsingar og samskipti 


Þrátt fyrir að í ljósi framangreindar ákvæða laga, sameignarsamnings og eigendastefnu, 


þurfi ekki að afla samþykkis eigenda fyrir stofnun félaga um einstök verkefni dótturfélaga, 


er áhersla á mikilvægi upplýsingagjafar og samskipta starfsmanna fyrirtækisins, stjórnar 


og eigenda þess. Því er lagt til að eigendur verði upplýstir um áformin, þannig að þeim sé 


ljóst að fyrirhugað sé að stofna félög um einstök verkefni, en jafnframt að ekki verði 


upplýst í hvert sinn heldur verði eigendur upplýstir reglulega um framgang einstakra 


verkefna og Carbfix verkefnisins í heild. 


 








Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
Reykjavík, 23. apríl 2020 


 
 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna hönnunaráfanga 2.2 að sögu- og 
tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0). Áfangi 2.2 felur í sér 
endurbætur og breytingar á húsunum á torfunni (smiðju, fjósi, hlöðu, skemmu, gömlu rafstöðinni, 
stöðvarstjórahúsinu) auk nýbyggingar úr gleri sem tengir saman smiðju og hlöðu. Undir áfangann 
fellur enn fremur hönnun sem snertir gufuborinn Dofra og höggborinn svonefnda auk hlífðarskýlis og 
sýningarhönnun fyrir ofangreind hús. Áætlaður kostnaður við áfangann er 50 milljónir króna f. utan 
vsk.  


Greinargerð 


 
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að hefja hönnunaráfanga 2.2 að sögu- og tæknisýningu í 
Elliðaárdal. Áfanginn tekur til endurbóta og breytinga á byggingunum í húsaþyrpingu OR við 
Rafstöðvarreit að frátalinni Straumskiptistöð. Frumhönnun byggir á hönnunarhandbók, nýrri 
ástandsskoðun sem Hnit verkfræðistofa vann að beiðni hönnuða, og samtali við Minjastofnun. 
 
Undir áfanga 2.2 falla: 
 
a) Gamla rafstöðin 
 


• Rafstöðin er safngripur í sjálfri sér og verður að mestu óbreytt að innan og utan. 


• Tröppur verða settar á suðurhlið byggingarinnar og aðgengilegur pallur á norðurhlið. 


• Gestir geta gægst á glugga og þrýst á hnappa sem lýsa upp valda hluti inni í húsinu til að 
draga athygli að virkni þeirra og sögu. 


• Rými á annarri hæð mætti leigja til þriðja aðila, t.d. sem vinnustofur fræðimanna. 
 
b) Smiðja, fjós og hlaða - Kaffihús og skrifstofur SVFR 
 


• Glerhýsi reist sem tengir saman smiðju og hlöðu. Þannig verður til stórt rými sem gegnir 
hlutverki móttöku og kaffihúss. 


• Nýtt port sem snýr til austurs verður til milli glerhýsis, hlöðu og fjóss. 


• Bílskúrshurðir að norðanverðu verða að gluggum og glerhurðum og nýjar opnanir gerðar að 
sunnanverðu sem opnast út á verönd með útsýni yfir leiksvæði og Elliðaár. 


• Hlaðan rifin og endurbyggð. Það er einfaldari og ódýrari aðgerð en uppgerð og er lagt til að 
undangengnu samráði við Minjastofnun. 


• Skrifstofur SVFR flytjast úr Straumskiptistöðinni í nýju hlöðuna. Þaðan er innangengt á 
kaffihúsið þar sem SVFR geta haldið viðburði utan opnunartíma kaffihússins. 


 
c) Skemma 


 


• Skemma austan af hlöðu verður að yfirbyggðri nestistaðstöðu og þurrkklefa fyrir leikskóla- og 
skólahópa. 


• Í skemmunni verða enn fremur almenningssalerni fyrir gesti Elliðaárdalsins og geymslupláss 
fyrir svæðið. 


 
d) Stöðvarstjórahúsið 
 


• Húsið er gert að fræðandi sýningu þar sem veiturnar inni í veggnum eru gerðar sýnilegar með 
grafík og öðrum áþreifanlegum lausnum.  


• Til að heiðra upphaflegt hlutverk hússins - heimili stöðvarstjórans - þá verður það innréttað í 
upprunalegum og heimilislegum stíl. Eldhús og salerni verða einnig gerð heimilisleg. 


• Salerni við inngang verður fjarlægt og hol stækkað til að koma fyrir lyftu. Lyftan tengir fyrstu 
hæð, kjallara og stétt utandyra. 







• Gert er ráð fyrir að áfram verði hægt að nota aðra hæð hússins undir skrifstofur og fundi eða 
til útleigu. 


 
e) Gufuborinn Dofri og höggborinn 
 


• Gufuborinn Dofri verður reistur austan af torfunni, þar sem áður stóð tengivirki. Borinn, sem er 
nærri 30 metrar á hæð, verður áberandi kennileiti á svæðinu.  


• Nokkru austar verður höggborinn varðveittur í gróðurhúsi sem minnir á borholuhús Einars 
Þorsteins Ásgeirssonar. Húsið verður upphitað. 


Að hönnunaráfanga 2.2 loknum liggja fyrir útboðsgögn til framkvæmda, innanhússhönnun auk 
sýningarhönnunar. Ætlunin er að hefja framkvæmdir með haustinu svo þeim verði lokið fyrir 100 ára 
afmæli rafstöðvarinnar sumarið 2021, þegar ætlunin er að opna svæðið almenningi. 


Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag 


Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson hjá Vörðu 
verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði áfram. 
 
Kostnaður við hönnunaráfanga 2.2 


Samanlagður kostnaður við hönnun og verkefnisstjórn er áætlaður allt að 50 m kr. f. utan vsk.  
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 290 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 


Dagsetning: 22. apríl 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 27. apríl 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


 


 
 


Opinber leyfi ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun 


• Málslok umhverfisábyrgðar voru kynnt ON með bréfi Umhverfisstofnunar dags 2. apríl. Gögn talin 
fullnægjandi, lagt til að vöktun verði fram haldið næstu þrjú til fimm ár og vöktun gæðaþátta sett í starfsleyfi.  


• Innstreymislíkan Veðurstofu Íslands fyrir Skorradalsvatn er í vinnslu. 


• Sviðsmyndagreining fyrir mismunandi vatnshæð Skorradals er í prófun. Hafrannsóknastofnun, Vegagerðin 
og Náttúrufræðistofnun Íslands taka þátt í að meta áhrif mismunandi vatnshæðar á lífríki. 


• Endurreisn lífríkis Andakílsár. Veiðifélag Andakílsár og Hafrannsóknastofnun kortleggja þá veiðihyli sem 
nauðsynlegt er að hreinsa af aur í vor. Sleppt verður 30 þúsund tveggja ára seiðum í ána í maí. 


Tæming Árbæjarlóns hófst 21. apríl. Þetta er árlegur viðburður til að tryggja fiskgengd upp Elliðaárnar fram á 
haust. Árbæjarstífla er nú eingöngu rekin með hagsuni lífríkis Elliðaáa í huga. Tæmingin mun taka nokkra daga. 
Auk starfsfólks OR voru á staðnum fulltrúar frá Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, 
Reykjavíkurborg, Stangaveiðifélagi Reykjavíkur og Veðurstofu Íslands. 
Tilkynningar til leyfisveitenda. Ekkert nýtt. 
Samskipti við hagsmunaaðila: 


• Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 14. apríl, fjallað um rennsli á yfirfall, vatnsborðssýnatöku í 
borholum, boranir, jarðskjálfta og fleira. 


• Fundur með fulltrúum landeigenda í Skorradalhreppi og við Andakílsá 31. mars, fjallað um aðgerðaráætlun 
umhverfismála og vatnshæð í Skorradalsvatni. 


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


VEITUR: 
Fráveita.  


• Óhreinsað skólp fór í sjó við Klettagarða 20. og 23. mars. 


• Óhreinsað skólp fór í sjó við Skeljanes 22. mars og 20. apríl. 


• Enn er mikið álag í hreinsistöðvum vegna blauklúta í fráveitukerfinu. 
Vatnsveita. Það mældist E. coli í borholu í vatnstökusvæðinu Grábrók. Vatnið er lýst og því ekki hætta á að 
gerlar berist í vatnsveitukerfið. 
Hitaveita. Umhverfisskaði varð vegna framkvæmda Veitna við gamla hitaveitulögn á Víðinesi við Leirvog 
vikuna 14. til 17. apríl. Djúp för urðu eftir beltagröfu í fjörunni sem er á nátttúruminjaskrá. Frétt um þetta birtist 
á vef Fréttablaðsins. Veitur og sérfræðingar OR samstæðunnar skoðuðu aðstæður og lögðu til lagfæringar. 
Veitur sendu út yfirlýsingu til Fréttablaðsins og leyfisveitenda og báðust afsökunar og greindu frá því að strax 
yrði ráðist í lagfæringar. Veitur tilkynntu einnig um atvikið til Umhverfisstofnunar sem kom á staðinn og til 
Reykjavíkurborgar. Gengið var frá svæðinu eins og kostur er helgina 18. til 19. apríl ásamt því að plast og rusl 
var hreinsað úr fjörunni. Ráðist verður í rótargreiningu, útbúið ferli sem "uppgötvar" framkvæmdir á viðkvæmum 
svæðum og settar inn þekjur um svæði á Náttúruminjaskrá í Luksjá. Akstur utan vega er heimill vegna 
veitumannvirkja en alls ekki á þennan hátt.  
Rafmagnsveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 
Greint verður frá leyfum vegna starfsemi CarbFix sem varða umhverfismál þegar þar að kemur. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 


Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir viðmiðunarmörkum það sem af er ári. Fyrirspurn barst frá 
Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis vegna hækkunar á styrk brennisteinsvetnis á 
höfuðborgarsvæðinu aðfararnótt 10. apríl og að morgni laugardagsins 11. apríl. Jafnframt barst fyrirspurn frá 
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um háan styrk brennisteinsvetnis við Nesjavallavirkjun á svipuðum tíma. Í ljós 







  


2 


 


kom að gufu í Nesjavallavirkjun hafði á sama tíma verið hleypt út um háf vegna bilunar í lögn, í stað þess hleypa 
henni út á kæliturn, sem varð til þess að brennisteinsvetni dreifiðist minna og steig hærra en vanalega. 
Veðurfarsaðstæður höfðu einnig áhrif. Hér eftir verður hluti af verklagi að meta hvort þörf sé á að senda 
tilkynningar til leyfisveitenda vegna mögulegrar hækkunar á styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti í kjölfar 
breytinga á útstreymi gufu. Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun var í gangi á þessum tíma. 


 


 Loftslagsmál 


• Áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR, sjá nánar kynningu umhverfis- og skipulagsstjóra Veitna og 
sérfræðings CarbFix í rekstri rannsóknaverkefna. 


• Í Ársskýrslu OR 2019 er greint frá losun gróðurhúsalofttegunda frá samstæðu OR í heild sinni. Dótturfélög 
og OR móðurfélag hafa óskað eftir svipuðum upplýsingum skipt niður á félögin og er verið að leggja 
lokahönd á stöðuna fyrir árin 2015-2019. 


Annað 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. Umsögn til Umhverfisstofnunar um drög að 
aðgerðaráætlun Vatnaáætlunar   
 


Mat á umhverfisáhrifum. Umsögn til Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun framleiðslu Norðurs á vetni 
og metani í Jarðhitagarði við Hellisheiðarvirkjun 
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Orkuveita Reykjavíkur
Brynhildur Davíðsdóttir, formaður stjórnar
Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík       


Bætt eftirlit endurskoðunarnefndar með viðbrögðum við ábendingum innri og ytri 
endurskoðenda


Meðal hlutverka endurskoðunarnefndar er að hafa eftirlit með viðbrögðum stjórnenda við tillögum og 
ábendingum sem fram koma í skýrslum ytri endurskoðenda. Jafnframt hefur nefndin eftirlit með 
viðbrögðum stjórnenda við tillögum og ábendingum sem fram koma í skýrslum innri endurskoðenda.


Á fundi endurskoðunarnefndar hinn 9. desember 2019 fór fram kynning á hugbúnaðarkerfi Innri 
endurskoðunar Reykjavíkurborgar sem meðal annars heldur utan um eftirfylgni með ábendingum og 
athugasemdum sem skrifstofan gefur út í tengslum við vinnu sína. Það er ljóst að það utanumhald sem 
Innri endurskoðun hefur með ábendingum sínum skiptir sköpum er kemur að eftirfylgni með 
viðbrögðum stjórnenda við ábendingum sem til þeirra er beint. Því hefur endurskoðunarnefnd farið 
þess á leit við Innri endurskoðun að samnýta hugbúnaðinn þannig að haldið verði á einum stað utan 
um allar ábendingar innri og ytri endurskoðenda og sem tengjast verksviði endurskoðunarnefndar .


Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar hefur fallist á framangreint, þ.e. að halda utan um ábendingar 
frá innri og ytri endurskoðendum og öðrum þeim sem hafa eftirlit með atriðum sem tengjast verksviði 
endurskoðunarnefndar. Þegar hefur verið óskað eftir við ytri endurskoðendur að þeir afhendi afrit af 
öllum ábendingum og tillögum sem Grant Thornton hefur gefið út og varða endurskoðun Orkuveitu 
Reykjavíkur. Jafnframt hefur verið óskað eftir niðurstöðum um eftirfylgni af hálfu Grant Thornton 
með veittum ábendingum og upplýsingum um framvindu úrbóta. 


Með bréfi þessu er hér með upplýst um ofangreint og standa vonir til þess að skýrslugjöf 
endurskoðunarnefndar beri þessum bættu vinnubrögðum vitni þegar á þessu ári.


 


Virðingarfyllst,


 
 Lárus Finnbogason


formaður endurskoðunarnefndar 








Áhrif loftslagsbreytinga á 
starfsemi samstæðunnar  
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í 


umhverfismálum


Hólmfríður Bjarnadóttir, umhverfis- og 


skipulagsstjóri Veitna


Kári Helgason, sérfræðingur í rekstri 


rannsóknaverkefna


Hólmfríður Sigurðardóttir, 


umhverfisstjóri OR


Stjórnarfundur OR, 27. apríl 2020







Stjórn OR:


Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og 


efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu
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Hægt er að bregðast við 


loftslagsbreytingum á 


tvennan hátt:


1. Mótvægisaðgerðir


2. Aðlögun


Þurfum að gera hvort tveggja
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Áhrif loftslagsbreytinga margvísleg


Mikil áhrif á starfsemi


• Aukin úrkomuákefð


• Auknar leysingar


• Hækkuð sjávarstaða


• Tíðari þurrkar


• Hitastigssveiflur


• Aukin tíðni illviðra


• Langtímabreytingar í 
vatnafari


• Breyttur meðalhiti


Minni áhrif á starfsemi


• Bráðnun jökla


• Áhrif á lífríki & gróðurfar


• Súrnun sjávar


Tjón


Líkur
Lítið Miðlungs Mikið


Litlar Áhætta þolanleg Áhætta þolanleg Nokkur áhætta


Miðlungs Áhætta þolanleg Nokkur áhætta
Viðbrögð 


nauðsynleg


Miklar Nokkur áhætta
Viðbrögð 


nauðsynleg


Viðbrögð 


nauðsynleg
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Áhrif loftslagsbreytinga margvísleg


Mikil áhrif á starfsemi


• Aukin úrkomuákefð


• Auknar leysingar


• Hækkuð sjávarstaða


• Tíðari þurrkar


• Hitastigssveiflur


• Aukin tíðni illviðra


• Langtímabreytingar í 
vatnafari


• Breyttur meðalhiti


Minni áhrif á starfsemi


• Bráðnun jökla


• Áhrif á lífríki & gróðurfar


• Súrnun sjávar







Samantekt 


• Kortlagning á starfsemi og 
innviðum vegna lofslagsbreytinga:
– Aukin úrkomuákefð og öfgar í veðri


– Hækkunar sjávarborðs


– Tíðari þurrkar


– Auknar leysingar


– Óbein áhrif á eftirspurn eftir 
þjónustu Veitna


• Núverandi staða, geta og þolmörk 


• Hvað skortir og hvar eru tækifæri


Fyrsti áfangi 
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Samantekt 


• Kortlagning á starfsemi og 
innviðum vegna lofslagsbreytinga:
– Aukin úrkomuákefð og öfgar í veðri


– Hækkunar sjávarborðs


– Tíðari þurrkar


– Auknar leysingar


– Óbein áhrif á eftirspurn eftir 
þjónustu Veitna


• Núverandi staða, geta og þolmörk 


• Hvað skortir og hvar eru tækifæri


Fyrsti áfangi Fyrstu niðurstöður 


7


• Aðlögun er orðin hluti af áætlunum 


og rekstri Veitna


• Upplýsingar skortir til að 


forgangsraða verkefnum:


– Stórauka þarf mælingar til að skilja 


samspil vatnsforða, umhverfisþátta 


og veðurs


– Auka rannsóknir, t.d. byggja 


kerfislíkön fyrir allar veiturnar


– Samstarf við ytri aðila mikilvægt







Veitur stýra loftslagstengdri áhættu


• Vatns- og fráveitan:
– Meðhöndlun ofanvatns


– Vernd vatnsbóla


– Örverumengun í neysluvatni


• Hitaveitan:
– Metur eftirspurn eftir heitu vatni til að 


minnka sóun


– Bætt forðanýting og afhendingaröryggi 
með nýtingu bakvatns


• Rafveitan:
– Orkuskipti í samgöngum


– Afhendingaröryggi við öfgar í veðurfari


Unnið í samstarfi við sveitarfélög og aðra 
hagmunaaðila
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Vatnsveitan


• Grunnvatnslíkan


• Dreifing áhættu í vatnstöku


• Örverumælingar í rauntíma


• Fyrri hlákuatburðir


• Lýsingartæki og vatnsgæði


• Samstarf um vatnsvernd


Hvað er verið að gera?
• Styðja rannsóknir fyrir framtíðarsýn


– Áhrif á vatnstökusvæði og vatnsforða


– Eftirspurn, framboð og vatnsgæði


• Uppbygging á kerfislíkönum


• Mælingar á nýtingu, sóun og vatnsgæðum


• Samvinna við Veðurstofuna og háskóla


• Samvinna við sveitarfélög


• Áframhaldandi rannsóknir á:


– Áhrifum á vatnstökusvæði og vatnsforða


– Eftirspurn, framboð og vatnsgæði


• Áframhaldandi fræðsla um vatnsvernd og 


vatnsnotkun


Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Fráveitan


• Viss aðlögun innbyggð í ferlið við hönnun 


mannvirkja, því hönnunin á að byggja á 


bestu gögnum um veðurfar á hverjum tíma


Hvað er verið að gera?
• BGO-samstarf við sveitarfélög


• Kortlagning, áætlanir um meðhöndlun 


ofanvatns


• Hanna fráveitumannverki með hærri kóta til 


að mæta hækkun sjávarstöðu


• Samstarf við Veðurstofuna um betri 


útkomugögn


• Yfirsýn yfir hámarksafköst lagnakerfis


• Endurmeta kröfur sem gerðar eru til 
fráveitunnar (10/100/1000 ára flóð) og skýra 
ábyrgðarskiptingu í stærri atburðum


• Ákvarða bótaskyldu og ábyrgð á aðlögun í 
hamförum – samtal við hagsmunaaðila –
vekja athygli á því að hamfarir eru utan 
verksviðs Veitna m.v. núverandi 
fyrirkomulag


• Mat á fjármagni til flóðavarna


• Upplýsingar um úrkomuákefð innan 
veitusvæðis


• Læra af nágrannaþjóðum


Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Hitaveitan


• Lekaleit


• Aflþarfaspá fyrir höfuðborgarsvæðið


Hvað er verið að gera?
• Vinna við 100 ára framtíðarsýn í forða


• Rannsóknir á forðamálum


• Tvöfalda dreifikerfi hitaveitna


• Skoða möguleika á nýtingu bakvatns 


• Hermun á heitavatnsnotkun


• Nýta bakvatn


• Aflþarfaspá fyrir landsbyggðina


• Auka meðvitund um heitavatnsnotkun


• Gjaldskrá taki mið af nýtni


Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Rafveitan


• Samvinna við sveitarfélög vegna 
úrkomuákefðar og hættu á flóðum í 
mannvirki


• Loftlínur í jörðu


Hvað er verið að gera?
• Snjallvæðing dreifikerfis


– Snjallir orkumælar (e. Smart meters)


– Betri mælingar í 11kV háspennukerfi


• Bætt líkön af dreifikerfi


• Mat á áhrifum veðurfars (hita og raka) á 
jarðstrengi
– Hiti og þurrkar minnka flutningsgetu 


dreifikerfis


• Mat á ísingarhættu


• Samtal við skipulagsyfirvöld um 


staðsetningu dreifstöðva


• Orkuskipti:


– Aflþörf


– Álagsstýringar


– Bætt rauntímasýn á dreifikerfið


– Breytileg verðskrá og áhrif á hegðun fólks


Hvað hefur verið gert? Hvað vantar?
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Dæmi 


• Áætlanir um meðhöndlun ofanvatns. 


Búið er að herma Laugardalinn


• Vatnafarskort vestan Elliðaáa í 


samstarfi við ÍSOR


• Átak hafið í mælingum tengdum 


vatnsgæðum til að auka skilning á 


örverumengun og tengslum við 


veðurfar og umhverfisaðstæður


• Aukin sýnataka og þekkingaröflun um 


tengsl veðuratburða og umhverfisþátta
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Framhaldið


• Afla upplýsinga frá öðrum 
starfseiningum samstæðu OR


• Lýsa og forgangsraða 
rannsóknum og aðlögunar-
kostum
– Kostnaðar- og ábatagreining


– Útfærsla skilgreind


• Ákvörðun


• Innleiðing kosta


• Vöktun og mat
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Endurskoðun gæðastefnu OR 2020, mælingar og verkefni
Kristjana Kjartansdóttir forstöðumaður Ferla og umbóta


Kynning fyrir stjórn OR 27.4.2020







Lagt er til að gæðastefna OR verði samþykkt óbreytt







Ánægja viðskiptavina Veitna í sjálfsþjónustu







Ánægja viðskiptavina ON 
í sjálfsþjónustu


Ánægjuvog Stjórnvísi


Raforkusölur 2019 2018 2017


Orka 
náttúrunnar


65,3 61,5 64,4


Orkusalan 64,1 61,8 63,8


HS Orka 62,7 65,6 68,0







Ánægjusímtöl GR


98%


97%


96%


95%


92%


1%


3%


3%


4%


5%


2020*


2019


2018


2017


2016


Ánægja Hlutlaust Óánægja *2020 nær til 8. apríl 2020







Stefnuverkefni 2019


Stefnuverkefni gæðamála


• Bæta aðgengi að skráðu verklagi


- Könnun á ferlum og verklagi - lokið


- Betra aðgengi gæðaskjala og yfirlit fyrir hvern starfsmann – lokið (að hluta)


- Nýtt ábendingakerfi – í vinnslu


• Framúrskarandi verkefnastjórnun (könnun) – lokið







Stefnuverkefni Ferla og umbóta 2020


Gæðamál 
Gæði og UÖ
Innri og ytri 


úttektir
Rekstrarhandbók


Skjalamál
Lindin


Myndveitan
Volt 


Teams


Rekstraráhætta
Áhættu-


greiningar
Innlendar 
tryggingar


Skilvirkari (áhættu-
miðaðri) innri úttektir


5S upplýsinga







Spurningar?
Framsýni


Hagsýni 


Heiðarleiki
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Staða varmastöðvar á Hellisheiði 


Vinna við stækkun varmastöðvar á Hellisheiði heldur áfram. Gangsetningarprófunum er lokið og í 
apríl er gert ráð fyrir lokafrágangi og álagsprófunum. Gert er ráð fyrir að varmastöðin verði tilbúin í 
maí og að kostnaður verði innan samþykktrar áætlunar. 


 


Vinnsluskýrslur lághitasvæða til Orkustofnunar 


Á hverju ári eru teknar saman vinnsluskýrslur fyrir allar hitaveitur Veitna og jarðhitavirkjanir ON og 
skilað til Orkustofnunar fyrir 30. apríl. Vinnsluskýrslur eru mikilvægt sögulegt yfirlit yfir vinnslu hvers 
jarðhitasvæðis og þær breytingar sem hafa átt sér stað í jarðhitakerfinu.  Síðustu ár hefur verið unnið 
að því að gera gagnavinnslu fyrir þessar skýrslur sjálfvirkari með þeim árangri að vinna við þessa 
skýrslugerð er mun minni en áður og standa vonir til að hægt sé að minnka þessa vinnu enn meira 
með aukinni sjálfvirkni. Í kjölfar útgáfu vinnsluskýrslna eru auðlindamælikvarðar uppfærðir. Vinna við 
vinnsluskýrslur 2019 er langt komin og verða uppfærðir auðlindamælikvarðar kynntir fyrir stjórn í maí.   


 


  







