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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 25. maí kl. 13:00 var haldinn 291. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1 og um fjarfundabúnað. 
 

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

Atladóttir í fjarveru Eyþórs Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal 

Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerðir SF 285, 286, 287, 288, 289, 290 samþykktar og undirritaðar. 
 

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

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Lagði fram og kynnti ársfjórðungs uppgjör 

Orkuveitu samstæðunnar. Umræður. Uppgjörið samþykkt samhljóða. Áhættuskýrsla, 

dags. 11. maí 2020 lögð fram.  
 

3. Klukkan 13:40 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins og kynnti 

þema Mannauðsmála og gerði grein fyrir niðurstöðum vinnustaðagreininga. 
 

4. Klukkan 14:35 mætti Íris Lind Sæmundsdóttir lögmaður, til fundarins og kynnti 

persónuverndarstefnu. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt. 

Klukkan 14:45 mætti Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri til fundarins og kynnti öryggis, 

- heilsu og vinnuverndarstefnu. Stefnan rýnd og samþykkt með breytingum. 
 

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

forðagæslu dags. 21. maí s.l. Umræður. 
 

6. Klukkan 15:10 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, Marta Rós Karlsdóttir, Hafrún 

Þorvaldsdóttir, Jóhannes Þorleiksson, Berglind Rán Ólafsdóttir, Gestur Pétursson til 

fundarins og kynntu lykilverkefni um að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum: 

Sporlaus vinnsla og orkuskipti. 
 

7. Formaður lagði til að Bjarni Frímann Karlsson verði tilnefndur af hálfu OR sem fulltrúi 

sæti í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborg. Samþykkt samhljóða.  
 

8. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 22. maí 2020, um 

starfsemina á milli stjórnarfunda.  
 

9. Mat á störfum stjórnar frestað.  

Forstjóri yfirgaf fundinn kl 16:35. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir yfirgaf fundinn kl 16:40. 

Stjórn mat störf forstjóra sameiginlega.  
 

10. Önnur mál. 

• Ákveðið að halda vinnudag stjórnar f.h. 24. ágúst nk. 

 
 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 17:05. 
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Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 22. júní 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Hildur Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, 

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



1 
 

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. 



1 

 

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 9. mars kl. 13:00 var haldinn 286. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1 og um fjarfundabúnað. 
 

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

Laxdal Arndals á Bæjarhálsi en Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, 

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar um 

fjarfundabúnað. 
 

Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri, Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri 

fjármála, Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála og Bryndís 

María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María Leifsdóttir, 

forstöðumaður reikningshalds, kynntu drög að ársreikningi ársins 2019. Lárus 

Finnbogason gerði grein fyrir aðkomu endurskoðunarnefndar að uppgjörsvinnu. 

Afgreiðslu reikningsins frestað til aukafundar þann 12. mars nk. 
 

2. Ingvar kynnti sviðsmyndir varðandi arðgreiðslur og samanburð við breytingar á 

gjaldskrám. Lögð fram og kynnt svohljóðandi tillaga að arðgreiðslu vegna ársins 2019. 

Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 

arðgreiðslu að fjárhæð 1.750 milljónir króna eða tæpleg 1% af eigin fé í árslok 2019. 

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 

samkvæmt fjárhagsspá fyrir tímabilið 2020-2025. 
 

Afgreiðslu tillögunnar frestað til aukafundar þann 12. mars nk. 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 14:00. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 12. mars 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



1 

 

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, fimmtudaginn 12. mars kl. 13:00 var haldinn 287. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

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

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

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig tóku þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri, Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, 

Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála og Bryndís María 

Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds. Einnig Davíð Arnar Einarsson og Sturla Jónsson 

endurskoðendur frá GrantThornton og Lárus Finnbogason og Sunna Jóhannsdóttir frá 

endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála lagði fram til samþykktar ársreikning 

Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2019. Reikningurinn var kynntur á fundi stjórnar 9. 

mars s.l. Gerð grein fyrir kröfu frá ESMA um yfirlýsingu sem mun koma inn í skýrslu 

stjórnar og greinargerð í árshlutauppgjöri. Yfirlýsingin er svohljóðandi. 

 

Vegna Covid-19 veirunnar er ljóst að faraldurinn muni hafa áhrif á efnahagslíf 

Íslands og heimsins. OR gerir reglulega álagspróf þar sem gert er ráð fyrir 

gengisfalli, lækkun álverðs og verðbólgu. Sjóðsstaða er sterk um þessar mundir og 

er í dag um 21,4 milljarðar jafnframt hefur félagið aðgang að lánalínum að fjárhæð 

7 milljarðar út árið 2020.  Félagið er vel rekstrarhæft og getur vel tekið á sig áföll 

um fyrirsjáanlega framtíð. 
 

Davíð Arnar Einarsson, endurskoðandi gerði grein fyrir endurskoðunarskýrslu og vinnu 

við endurskoðun reikningsins. 
 

Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, gerði grein 

fyrir umsögn endurskoðunarnefndar um ársreikninginn og aðkomu nefndarinnar að 

endurskoðunarvinnunnar. 
 

Reikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða. Reikningurinn verður staðfestur 

með rafrænni undirskrift stjórnarfólks. 
 

Klukkan 13:35 viku fulltrúar frá endurskoðunarnefnd og endurskoðendur af fundi. 

 

2. Lagðar fram svohljóðandi tillögur til aðalfundar: 
 

Tillaga um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir greinargerð.  
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 

arðgreiðslu að fjárhæð 1.750 milljónir króna eð tæplega 1% af eigin fé í árslok 2019. 

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 

samkvæmt fjárhagsspá fyrir tímabilið 2020-2025. 
 

Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa 

Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal. Eyþór Laxdal Arnalds 

og Hildur Björnsdóttir sitja hjá.  
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Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður 

Lyngdal og Halldóra Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 

Á undanförnum árum hefur Orkuveita Reykjavíkur stuðlað að auknum kaupmætti 

viðskiptavina sinna. Frá árinu 2017 hafa gjaldskrár rafmagnsdreifingar og 

vatnsveitu lækkað um 20% að raungildi. Gjaldskrár hitaveitu og fráveitu hafa hins 

vegar fylgt verðlagi.  

Á nýliðnu ári ákvað Orkuveita Reykjavíkur að styðja að fullu við lífskjarasamninga 

á vinnumarkaði og takmarka breytingar á gjaldskrá við 2,5% að hámarki. Breytingar 

á gjaldskrá í upphafi ársins námu 0,6% til 2,5% og það er ætlunarverk okkar að 

styðja áfram við lífskjarasamningana og halda gjaldskrárhækkunum í lágmarki.  

Orkuveita Reykjavíkur hefur samfélagsábyrgð að leiðarljósi. Vegna þeirra 

fordæmalausu aðstæðna sem nú eru í heiminum og sterkrar stöðu fyrirtækisins, vill 

Orkuveitan taka þátt í því að viðhalda atvinnu í landinu og horfir því til þess að flýta 

fjárfestingum á þessu og næsta ári sem ella hefðu beðið.  

 

 
 

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Halldóra Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 

Orkuveitan og dótturfélög hennar eiga að kappkosta að lágmarka gjaldskrár á 

erfiðum tímum. Nú kann að vera rétti tíminn til að auka fyrirbyggjandi viðhald og 

arðbærar fjárfestingar hjá Veitum og Orku náttúrunnar 
 

Tillaga um þóknun stjórnar: Sigríður Rut Júlíusdóttir, formaður starfskjaranefndar, lagði 

fram að kynnti svohljóðandi tillögu um þóknun stjórnar. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

að eftirfarandi tillaga verði samþykkt: 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2019 

verði kr. 182.319,- á mánuði fyrir aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. 

Greiðslur til varamanna verði kr. 51.047,- á fund. 



 3 

Jafnframt verði heimilt að greiða upp í laun ársins 2020 kr. 182.319,- á mánuði fyrir 

aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. Greiðslur til varamanna verði kr. 

51.047,- á fund. 
 

Umræður. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.  
 

Endurskoðun. Svohljóðandi tillaga um endurskoðun vegna ársins 2020 lögð fram: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton 

endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 

2020.  
 

Umræður. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.  

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 13:55. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 23. mars 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



1 

 

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 23. mars kl. 13:00 var haldinn 288. 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, Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lagðar fram fundargerðir SF 285, 286 og 287. Undirritun frestað. 
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála fór yfir stöðu fjármögnunar og 

fjárhagsleg áhrif Covid-19 á samstæðuna. Einnig gerð grein fyrir sviðsmyndum 

varðandi arðgreiðslur og fjárfestingar á árinu 2020 og næstu ár. Umræður. 
 

Stjórn óskar bókað:  

Vegna þeirra aðstæðna sem nú eru í heiminum og sterkrar stöðu fyrirtækisins, vill 

Orkuveita Reykjavíkur styðja við eigendur sína og viðskiptavini með margþættum 

aðgerðum. Í fyrsta lagi að flýta fjárfestingum á þessu og næsta ári sem ella hefðu 

beðið. Í öðru lagi að kappkosta að lágmarka gjaldskrár sem og að rýmka gjaldfresti. 

Í þriðja lagi skoða fjárhagsleg samskipti Orkuveitunnar og eigenda. Í fjórða lagi að 

huga að sölu eigna. 
 

Stjórn felur formanni og varaformanni ásamt stjórnendum fyrirtækisins að ræða við 

eigendur um útfærslu framangreindra þátta.  
 

3. Grettir Adolf Haraldsson mætti til fundarins klukkan 14:30 og kynnti ásamt Magneu 

Guðmundsdóttur og Atla Bollasyni hönnuðum, svohljóðandi tillögu um framkvæmdir í 

Elliðaárdal. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út 

framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli 

kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Áfangi 2.1 tekur til jarðvegsframkvæmda 

og frágangs á yfirborði á útisvæðinu við húsaþyrpingu OR í Elliðaárdal. Stjórn felur 

forstjóra jafnframt að ganga til samninga við verktaka um að ráðast í framkvæmd 

verksins svo fremi að hagstæðasta tilboð sem berst uppfylli gæðakröfur hönnuða og 

sé ekki hærra en sem nemur kostnaðaráætlun hönnuða að viðbættum 30% 

vikmörkum.  

Samþykkt samhljóða. 
 

4. Bjarni Snæbjörn Jónsson mætti til fundarins kl 14:45 og kynnti niðurstöðu 

gildakönnunar sem gerð var meðal starfsmanna samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

5. Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri mætti til fundarins kl 15:15 og gerði grein fyrir 

viðbrögðum OR samstæðunnar vegna Covid-19. 
 

Stjórn óskar bókað:  

Orkuveitusamstæðan sinnir grunnþörfum samfélagsins og þar má ekki verða brestur 

á. Stjórn OR vill þakka öllu starfsfólki samstæðu OR fyrir frumkvæði, fyrirhyggju 

sem og ábyrg og fumlaus viðbrögð við þeirri hættu sem Covid 19 skapar. 
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6. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 19. mars s.l. og um stöðu 

forðagæslu dags. 19. mars s.l. Umræður. 
 

7. Kenneth Breiðfjörð, forstöðumaður Innkaupa kom á fundinn kl 15:45, lagði fram og 

kynnti innkaupastefnu. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða. Kenneth lagði einnig fram 

og kynnti innkaupayfirlit ársins 2019. 
 

8. Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs og menningar mætti til fundarins 

kl. 16:00 kynnti breytingu á mannauðstefnu. Stefnan borin upp og samþykkt samhljóða. 

Siðareglur rýndar og samþykktar óbreyttar. Starfskjarastefna rýnd og samþykkt óbreytt.  
 

9. Sólrún gerði grein fyrir stefnuverkefni Mannauðs og menningar vegna ársins 2019 og 

lykiláherslum ársins 2020. 
 

10. Hallur Símonarson, innri endurskoðandi mætti til fundarins kl 16:24 ásamt Guðjóni 

Hlyni Guðmundssyni. Lagður fram samningur um innri endurskoðun samstæðu 

Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður. Samningurinn borinn upp og samþykktur með 

atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússon, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur, 

Hildar Björnsdóttir og Eyþórs Laxdal Arndals. Valgarður Lyngdal situr hjá. Valgarður 

og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 

Við undirrituð, fulltrúar Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar í stjórn OR, lýsum 

yfir ánægju með þær breytingar sem gerðar hafa verið á samningi um innri 

endurskoðun, en þær kveða meðal annars á um stjórnskipulegt óhæði innri 

endurskoðanda OR og milliliðalausan aðgang stjórnar og/eða einstaka 

stjórnarmanna að honum. Með þessum breytingum er komið til móts við sjónarmið 

minnihlutaeigenda um mikilvægi þess að innri endurskoðandi OR sé óháður 

eigendum fyrirtækisins. 
 

Hildur Björnsdóttir yfirgaf fundinn kl 16:30. 
 

Hallur Símonarson gerði grein fyrir sveigjanleika og breytingum á 

endurskoðunaráætlun sem fyrirhugað er að viðhafa á meðan breytingar eru í starfsemi 

fyrirtækisins vegna Covid-19.  
 

Guðjón Hlynur gerði grein fyrir niðurstöðum eftirfylgniúttektar vegna úttektar á 

vinnustaðamenningu og mannauðsmálum OR. Umræður.  
 

Stjórn samþykkir að óska greinargerðar frá endurskoðunarnefnd um þann þátt í 

eftirfylgniúttektinni, sem snýr að skipan stjórna dótturfélaga.  
 

Stjórn óskar bókað: 

Stjórn OR fagnar því hvernig brugðist hefur verið við fyrri skýrslu IE, enda 

mannauður fyrirtækisins ekki síður mikilvægur en auðlindirnar. Mikilvægt er að hlúa 

áfram vel að mannauðsmálum og sofna aldrei á verðinum. Ávallt þarf að tryggja 

skýra ferla svo starfsfólk viti ætíð hvert það geti leitað með erfið mál, í trausti þess 

að á þeim verði tekið. 
 

11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 23. mars 2020 um 

starfsemina á milli stjórnarfunda. 
 

12. Önnur mál. 

• Lögð fram að nýju viljayfirlýsing vegna sölu Landsnets, ásamt minnisblaði 

framkvæmdastjóra fjármála OR, dags. 19. mars 2020. 
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Stjórn samþykkir viljayfirlýsinguna með þeim fyrirvörum sem fram koma í 

minnisblaðinu og með fyrirvara um samþykki eigenda á síðari stigum.  

 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 17:15. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 8. apríl 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



1 

 

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, miðvikudaginn 8. apríl kl. 13:00 var haldinn 289. 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, Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála lagði fram svohljóðandi tillögu um 

breytingu á fjárhagsáætlun vegna aukinna fjárfestinga. 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að auka fjárfestingar hjá OR 

samstæðu um 2 ma.kr fyrir árið 2020 og að stefnt sé að því að auka fjárfestingar hjá 

OR samstæðu um allt að 4 ma.kr. á árinu 2021, sem kemur aftur til afgreiðslu við 

gerð fjárhagsspár í haust. Í tillögunni felst breyting á samþykkti fjárhagsáætlun 

ársins 2020, sem samþykkt var í stjórn á SF280 þann 30. september 2019. 

Samtals áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2020 verða því 19,7 ma.kr. og árið 2021 

22,7 ma.kr. 

Tillagan samþykkt samhljóða 
 

2. Lögð fram svohljóðandi tillaga til aðalfundar um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir 

greinargerð: 

 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 

arðgreiðslu að fjárhæð 3.000 milljónir króna eða tæplega 1,6% af eigin fé í árslok 

2019.  

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 

samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2020-2025. 

Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar 

Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arndals og Hildur 

Björnsdóttir sitja hjá. 
 

3. Lagðar fram svohljóðandi tillögur um auknar fjármögnunarheimildir og útgáfuramma 

skuldabréfa: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála 

aukna heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns 

fyrir allt að 17 milljarða króna á árinu 2020 vegna covid-19 þar sem um 10 ma.kr. 

eru hugsaðir til endurfjármögnunar eigendalána. Samtals fjármögnunar heimild 

fyrir árið 2020 yrði þá alls 30 milljarðar en í spá er gert ráð fyrir fjármögnun alls 

28 ma.kr. 

Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná 

yfir.  

 

Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, 

Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og 

Hildur Björnsdóttir sitja hjá. 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma 

skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 30.000.000.000. 

Heildarstærð útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 

80.000.000.000. 

Í samþykktinni felst einnig heimild til forstjóra og/eða framkvæmdastjóra Fjármála 

til undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir. 

 

Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, 

Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og 

Hildur Björnsdóttir sitja hjá. 
 

4. Önnur mál. 
 

• Formaður starfskjaranefndar leggur fram svohljóðandi tillögu. Tillögunni fylgir 

greinargerð:  
 

Starfskjaranefnd leggur til að fyrri ákvörðun stjórnar dags. 12. mars 2020 um 

þóknun stjórnar til framlagningar á aðalfundi verði afturkölluð og að stjórn 

Orkuveitu Reykjavíkur leggi það til við aðalfund að stjórnarlaun verði óbreytt. 
 

Samþykkt samhljóða. 
 

• [Bókun tekin út vegna trúnaðar) 
 

• Forstjóri upplýsti um erindi SKE, dags. 8. apríl 2020, varðandi skoðun á 

orkumarkaði á Íslandi.  

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 13:50. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 27. apríl 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



1 

 

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. 
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Í upphafi ársins sem og í lok tímabilsins voru eigendur móðurfyrirtækisins þrír, en þeir eru: Eignarhluti

93,539%

5,528%

0,933%

Reykjavík, 25. maí 2020.

Í stjórn fyrirtækisins:

Forstjóri:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóri staðfesta hér með árshlutareikning samstæðunnar fyrir tímabilið 1. janúar til
31. mars 2020.

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur er samandreginn árshlutareikningur
samstæðunnar í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga. Að áliti stjórnar og

forstjóra gefur árshlutareikningurinn glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu samstæðunnar 31. mars
2020 ásamt rekstrarafkomu hennar sem og breytingu á handbæru fé á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020. 

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.
Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu 
á þjónustusvæði sínu.

Tap af rekstri samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 nam 2.647 milljónum kr. (1.1.-31.3.2019:
hagnaður 3.869 milljónir kr.). Heildarafkoma samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 nam 6.171
milljónum kr. (1.1.-31.3.2019: 7.307 milljónir kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir samstæðunnar 398.751
milljónum kr. í lok tímabilsins (31.12.2019: 369.884 milljónir kr.). Eigið fé nam 188.471 milljónum kr. í lok tímabilsins
(31.12.2019: 182.299 milljónir kr.) og er eiginfjárhlutfall samstæðunnar 47,3% (31.12.2019: 49,3%).

Árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2020 er gerður í samræmi við
alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga . Árshlutareikningurinn hefur að geyma samandreginn

samstæðureikning OR og dótturfyrirtækja.  Árshlutareikningur þessi er ekki kannaður af endurskoðanda fyrirtækisins.

Reykjavíkurborg ........................................................................................................................................

Borgarbyggð ..............................................................................................................................................

Akraneskaupstaður ...................................................................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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2020 2019

1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

Rekstrartekjur ................................................................................................... 4 13.265.322 12.642.287

Söluhagnaður ................................................................................................... 0 332

Rekstrartekjur samtals 13.265.322 12.642.619

Orkukaup og orkuflutningur .............................................................................. 1.559.743)(      1.494.705)(      

Laun og launatengd gjöld ................................................................................. 1.768.313)(      1.677.023)(      

Annar rekstrarkostnaður .................................................................................. 1.390.401)(      1.544.938)(      

4.718.457)(      4.716.666)(      

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) .................................................. 8.546.866 7.925.953

Afskriftir  ........................................................................................................... 3.080.479)(      2.829.257)(      

Rekstrarhagnaður (EBIT) ............................................................................... 5.466.387 5.096.696

Vaxtatekjur ....................................................................................................... 84.716 101.943

Vaxtagjöld ........................................................................................................ 1.596.772)(      1.708.903)(      

Aðrar tekjur (önnur gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum ................................... 10.065.745)(    1.185.591

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals 6 11.577.801)(    421.369)(         

Áhrif hlutdeildarfélaga ...................................................................................... 1.791 2.062

(Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt 6.109.624)(      4.677.389

Tekjuskattur ..................................................................................................... 3.462.237 808.111)(         

2.647.387)(      3.869.278

Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Rekstrarreikningur                                                                       
1. janúar til 31. mars 2020

(Tap) hagnaður tímabilsins

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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2020 2019

1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

(Tap) hagnaður tímabilsins ..................................................................................................... 2.647.387)(    3.869.278

Liðir færðir beint á eigið fé sem gætu verið færðir síðar í rekstrarreikning

Þýðingarmunur ....................................................................................................................... 8.818.453 3.437.446

8.818.453 3.437.446

Önnur heildarafkoma eftir skatta ............................................................................................ 8.818.453 3.437.446

Heildarafkoma ........................................................................................................................ 6.171.066 7.306.724

Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Yfirlit um heildarafkomu                                                             
1. janúar til 31. mars 2020

Önnur heildarafkoma

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýr. 31.3.2020 31.12.2019

Eignir

Varanlegir rekstrarfjármunir .............................................................................. 346.116.959 328.956.132

Óefnislegar eignir .............................................................................................. 2.602.310 2.498.099

Leigueign .......................................................................................................... 2.570.030 2.488.863

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ...................................................................... 75.543 73.753

Eignarhlutar í öðrum félögum ........................................................................... 5.216.267 5.216.267

Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 0 229.072

Tekjuskattsinneign ............................................................................................ 9.284.969 4.879.759

Fastafjármunir samtals 365.866.078 344.341.945

Birgðir ............................................................................................................... 1.295.706 1.195.475

Viðskiptakröfur .................................................................................................. 7 6.827.918 4.915.008

Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 578.129 388.451

Aðrar skammtímakröfur .................................................................................... 558.041 368.978

Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................................. 557.706 184.464

Bundnar innstæður og markaðsverðbréf .......................................................... 12.271.941 9.833.014

Handbært fé ...................................................................................................... 10.795.636 8.657.025

Veltufjármunir samtals 32.885.076 25.542.415

Eignir samtals 398.751.155 369.884.360

Eigið fé

Endurmatsreikningur varanlegra rekstrarfjármuna ........................................... 92.265.956 93.186.474

Bundinn hlutdeildarreikningur ........................................................................... 53.139.364 48.585.813

Gangvirðisreikningur ......................................................................................... 4.760.587 4.760.587

Þýðingarmunur ................................................................................................. 11.230.272 2.411.820

Óráðstafað eigið fé ........................................................................................... 27.074.352 33.354.772

Eigið fé samtals 188.470.531 182.299.466

Skuldir

Vaxtaberandi skuldir ......................................................................................... 150.251.014 138.955.006

Leiguskuld ......................................................................................................... 2.385.808 2.355.873

Lífeyrisskuldbinding .......................................................................................... 624.290 723.084

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .................................................... 11.758.423 5.307.027

Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 519.068 613.778

Tekjuskattsskuldbinding .................................................................................... 15.351.911 14.679.794

Langtímaskuldir samtals 180.890.513 162.634.563

Viðskiptaskuldir ................................................................................................. 2.664.549 2.926.455

Vaxtaberandi skuldir ......................................................................................... 16.424.870 15.064.107

Leiguskuld ......................................................................................................... 156.384 153.878

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .................................................... 2.725.280 1.372.302

Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 271.890 317.233

Fyrirframinnheimtar tekjur ................................................................................. 7 548.208 149.735

Tekjuskattur til greiðslu ..................................................................................... 759.501 1.693.071

Aðrar skammtímaskuldir ................................................................................... 5.839.428 3.273.550

Skammtímaskuldir samtals 29.390.110 24.950.331

Skuldir samtals 210.280.624 187.584.894

Eigið fé og skuldir samtals 398.751.155 369.884.360

Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Efnahagsreikningur 31. mars 2020

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Endurmats- Bundinn

reikningur hlutdeildar- Gangvirðis- Þýðingar- Óráðstafað Samtals

rekstrarfjárm. reikningur reikningur munur eigið fé eigið fé

Eigið fé 1. janúar 2020 .............................................................................. 93.186.474 48.585.813 4.760.587 2.411.820 33.354.772 182.299.466

Þýðingarmunur .......................................................................................... 8.818.453 8.818.453

Tap tímabilsins .......................................................................................... 2.647.387)(       2.647.387)(       

0 0 0 8.818.453 2.647.387)(       6.171.066

Innlausn endurmats vegna afskrifta .......................................................... 920.517)(                920.517 0

4.553.551 4.553.551)(       0

Eigið fé 31. mars 2020 .............................................................................. 92.265.956 53.139.364 4.760.587 11.230.272 27.074.352 188.470.531

1.1.-31.3. 2019

83.821.060 42.972.671 3.395.941 540.882 30.096.679 160.827.232

Þýðingarmunur .......................................................................................... 3.437.446 3.437.446

Hagnaður tímabilsins ................................................................................ 3.869.278 3.869.278

Heildarafkoma ........................................................................................... 0 0 0 3.437.446 3.869.278 7.306.724

Innlausn endurmats vegna afskrifta .......................................................... 842.866)(                842.866 0

3.739.799 3.739.799)(       0

Eigið fé 31. mars 2019 .............................................................................. 82.978.193 46.712.469 3.395.941 3.978.328 31.069.025 168.133.956

Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Eiginfjáryfirlit                                                                                                                                     
1. janúar til 31. mars 2020                                                                                  

1.1.-31.3. 2020

Heildarafkoma ...........................................................................................

Eigið fé 1. janúar 2019 ..............................................................................

Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð ..........

Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð ..........
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2020 2019

1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

Rekstrarhreyfingar  

2.647.387)(      3.869.278

Leiðrétt fyrir:

11.577.801 421.369

1.791)(             2.062)(                    

3.462.237)(      808.111

3.080.479 2.829.257

0 332)(                       

98.794)(           42.236

8.448.072 7.967.856

100.231)(         18.517)(                  

2.847.246)(      1.363.033)(             

1.685.487 1.211.993

7.186.082 7.798.299

Innborgaðar vaxtatekjur ................................................................................................... 102.043 165.427

Greidd vaxtagjöld  ............................................................................................................ 1.060.501)(      939.654)(                

Móttekinn arður ................................................................................................................ 87.596 1.195

Greiðslur v. annarra fjármunatekna og fjármagnsgjalda .................................................. 13.262 47.074

Greiddir skattar ................................................................................................................ 252.353)(         184.586)(                

Handbært fé frá rekstri 6.076.129 6.887.754

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .................................................................... 3.649.343)(      3.575.657)(             

Fjárfesting í óefnislegum eignum ..................................................................................... 180.006)(         172.507)(                

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ............................................................................. 0 4.042

Breyting á bundnum innlánum ......................................................................................... 3.000.000)(      1.500.000

Breyting á markaðsverðbréfum ........................................................................................ 490.302 2.166.015

Fjárfestingarhreyfingar 6.339.048)(      78.107)(                  

Fjármögnunarhreyfingar

Tekin ný langtímalán ........................................................................................................ 5.897.872 3.528.181

Afborganir langtímaskulda ............................................................................................... 3.765.533)(      7.499.052)(             

Greiðslur vegna gjaldeyrisvarna ...................................................................................... 25.477)(           214.536)(                

Afborganir leiguskulda ..................................................................................................... 37.931)(           0

Fjármögnunarhreyfingar 2.068.930 4.185.407)(             

Hækkun á handbæru fé ................................................................................................. 1.806.012 2.624.240

Handbært fé í ársbyrjun ................................................................................................ 8.657.025 10.988.087

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé ................................................................................ 332.599 218.865

Handbært fé í lok tímabilsins ........................................................................................ 10.795.636 13.831.192

Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa

233.581 609.030
233.581)(         609.030)(                

Aðrar upplýsingar

5.975.464 5.541.802

Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.

Tekjuskattur .....................................................................................................................

Afskriftir ............................................................................................................................

Skammtímaskuldir, breyting ............................................................................................

Veltufé frá rekstri .............................................................................................................

Söluhagnaður eigna ........................................................................................................

Lífeyrisskuldbinding, (lækkun) hækkun ...........................................................................

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta

Sjóðstreymisyfirlit                                                                                                    
1. janúar til 31. mars 2020

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ....................................................................

Skammtímakröfur, hækkun .............................................................................................

Skammtímaskuldir, hækkun ............................................................................................

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta

Birgðir, hækkun ...............................................................................................................

(Tap) hagnaður tímabilsins ..............................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...................................................................................

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga ................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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1. Félagið

Dótturfélög í samstæðunni Meginstarfsemi 31.3.2020 31.12.2019

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. Gagnaflutningar 100% 100%

OR Eignir ohf. Eignarhaldsfélag 100% 100%

Veitur ohf. Uppbygging og rekstur veitukerfa 100% 100%

Orka náttúrunnar ohf. Vinnsla og sala rafmagns 100% 100%

ON Power ohf. Vinnsla og sala rafmagns 100% 100%

OR Vatns- og fráveita sf. Vatns- og fráveitustarfsemi 100% 100%

Reykjavík Energy Invest ehf. Fjárfestingafyrirtæki 100% 100%

Úlfljótsvatn frítímabyggð ehf. Undirbúningsfyrirtæki 100% 100%

Carbfix ohf. Ráðgjöf, rannsóknir og nýsköpun 100% 100%

2. Grundvöllur reikningsskilanna

a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

b. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill

c. Matsaðferðir

d. Erlendir gjaldmiðlar

i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum

Skýringar

Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34,
árshlutareikningsskil. Samandreginn árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur inniheldur ekki allar þær

upplýsingar sem krafist er í fullbúnum ársreikningi og ætti að lesa í samhengi við ársreikning samstæðunnar
fyrir árið 2019. Við gerð árshlutareikningsins er beitt sömu reikningsskilaaðferðum og beitt var við gerð
ársreiknings félagsins fyrir árið 2019. Hægt er að nálgast ársreikninginn hjá félaginu á vef þess www.or.is, sem 
og á vef Kauphallar Íslands; www.nasdaqomxnordic.com.

Reikningsskil samstæðunnar eru gerð á grundvelli kostnaðarverðs, að því undanskildu að hluti varanlegra
rekstrarfjármuna hafa verið endurmetnir til gangvirðis, innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum,
eignarhlutar í öðrum félögum og aðrar fjáreignir og fjárskuldir eru færð á gangvirði. Fjallað er um aðferðir við
mat á gangvirði í skýringu 39 með ársreikningi 2019.

Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill OR. Allar
fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. 

Orkuveita Reykjavíkur (OR) er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu
Reykjavíkur. OR er með höfuðstöðvar á Íslandi að Bæjarhálsi 1 í Reykjavík. Samandreginn
samstæðureikningur OR geymir árshlutareikning móðurfyrirtækisins og dótturfélaga þess, (sem vísað er til í
heild sinni sem „samstæðunnar“) og hlutdeild í hlutdeildarfélögum. 

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli einstakra samstæðufélaga á gengi
viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar á gengi uppgjörsdags. Aðrar
eignir og skuldir sem færðar eru á gangvirði í erlendri mynt eru færðar á gengi þess dags er gangvirði var
ákveðið.  Gengismunur vegna viðskipta í erlendum gjaldmiðlum er færður í rekstrarreikning.  

Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og
gagnaveitu á þjónustusvæði sínu.

Eignarhluti

Stjórn staðfesti og heimilaði birtingu árshlutareikningsins 25. maí 2020.

Samandreginn samstæðuárshlutaeikningur 
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Skýringar

2. Grundvöllur reikningsskilannam frh.

d. Erlendir gjaldmiðlar frh.

ii) Dótturfélag með annan starfrækslugjaldmiðil en íslenska krónu

e. Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða

3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga

Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar

a. Sala á rafmagni

b. Sala á heitu vatni Veitur ohf., ON Power ohf. og Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu á
heitu vatni og Veitur ohf. annast dreifingu á heitu vatni. Tekjur af sölu og
dreifingu á heitu vatni eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri
afhendingu til kaupenda á tímabilinu og föstu gjaldi. Við tengingu á nýju
húsnæði við veitukerfi hitaveitu og við endurnýjun á tengingu, er innheimt
sérstakt gjald til að mæta kostnaði vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar
þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru færðar í rekstrarreikning við tengingu.
Viðskiptakröfur vegna sölu á heitu vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest
og er gjalddagi sá sami og eindagi. Einstaka samningar við ákveðna
viðskiptavini gætu verið með öðru greiðslufyrirkomulagi en það er frekar
undantekning.

Eftirfarandi eru upplýsingar um starfsemi samstæðufélaga. Sundurliðun tekna eftir afurðum er að finna í
skýringu nr. 4 og tekjur eftir starfsþáttum í skýringu nr. 5.

ON Power ohf. og Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu og sölu á
rafmagni og Veitur ohf. dreifa rafmagni skv. gjaldskrá. Tekjur af sölu og
dreifingu á raforku eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri
afhendingu til kaupenda á tímabilinu og föstu gjaldi. Gjaldskrá fyrir dreifingu
raforku er háð tekjumörkum sem gefin er út af Orkustofnun í samræmi við
raforkulög nr. 65/2003. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi raforku og
við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á rafmagni
hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og eindagi.
Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning.

Eignir og skuldir starfsemi félags samstæðunnar sem hefur bandarískan dollar (USD) sem
starfrækslugjaldmiðil eru umreiknaðar í íslenskar krónur (ISK) miðað við gengi uppgjörsdags. Tekjur og gjöld
þessarar starfsemi eru umreiknuð í ISK á meðalgengi tímabilsins. Gengismunur sem myndast við yfirfærslu í
ISK er færður á sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu. Þegar starfsemi með annan starfrækslugjaldmiðil en
íslenska krónu er seld, að hluta til eða að öllu leyti, er tengdur gengismunur fluttur í rekstrarreikning.

Mat og forsendur þess eru endurskoðaðar reglulega. Áhrifin af breytingum eru færð á því tímabili sem
breyting er gerð og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.  

Gerð samstæðuársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki
ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna,
skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.

Samandreginn samstæðuárshlutaeikningur 
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Skýringar

3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga, frh.

Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar

c. Sala á köldu vatni

d. Fráveita

e. Aðrar tekjur

4. Tekjur af vöru- og þjónustusölu

Tekjur samstæðunnar af sölu á vörum og þjónustu sundurliðast þannig: 2020 2019

1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

5.128.418 5.098.532

4.462.712 4.053.413

864.382 824.203

1.461.269 1.398.205

1.348.542 1.267.933

13.265.322 12.642.287

OR Vatns- og fráveita sf. annast öflun og dreifingu á köldu vatni. Tekjur af
sölu á köldu vatni taka mið af stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk
fasts gjalds sem er fært línulega yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri
mörkum gjaldskrár félagsins er 0,5% af fasteignamati. Að auki eru tekjur
færðar samkvæmt mældri notkun á köldu vatni hjá tiltekinni
atvinnustarfssemi. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi vatnsveitu og
við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á köldu
vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og
eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.

Aðrar tekjur....................................................................................................

Tekjur af vöru- og þjónustusölu samtals........................................................

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. sér um rekstur gagnaflutningskerfis. Tekjur af
gagnaflutningskerfi eru færðar við afhendingu á vöru og þjónustu. Um er að
ræða samkeppnisrekstur sem er undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar.
Orkuveita Reykjavíkur sér um leigu á húsnæði og búnaði, tilfallandi sölu á
sérfræðiþjónustu og fleiru. Leigutekjur eru færðar línulega í rekstrarreikning
á leigutímanum og aðrar tekjur við afhendingu á vöru eða þjónustu.
Viðskiptakröfur vegna annarra tekna og leigutekna hafa alla jafna 30 daga
greiðslufrest.

Rafmagn........................................................................................................

Heitt vatn.......................................................................................................

OR Vatns- og fráveita sf. annast rekstur fráveitu. Tekjur fráveitu taka mið af
stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk fasts gjalds sem er fært línulega
yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri mörkum gjaldskrár er 0,5% af
fasteignamati. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi fráveitu og við
endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði vegna
nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru færðar í
rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna fráveitu hafa alla jafna
30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og eindagi. Einstaka
samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.

Kalt vatn.........................................................................................................

Fráveita..........................................................................................................

Samandreginn samstæðuárshlutaeikningur 
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5. Starfsþáttayfirlit, frh.

Rekstrarstarfsþættir - svið Orkusala Önnur Jöfnunar- Beiting 

1.1.-31.3. 2020 Veitur og framleiðsla starfsemi færslur IFRS 16* Samtals

8.855.160 3.654.078 756.084 0 13.265.322

851.222 2.925.621 1.823.994 5.600.837)(        0

9.706.382 6.579.699 2.580.078 5.600.837)(        13.265.322

4.472.663)(        3.874.355)(          2.067.730)(        5.600.837 95.454 4.718.457)(             

5.233.719 2.705.344 512.349 0 95.454 8.546.866

1.430.719)(        1.203.344)(          418.066)(           28.350)(            3.080.479)(             

3.803.000 1.502.000 94.283 0 67.104 5.466.387

558.054)(           662.268 3.859.264)(        7.804.375)(        18.376)(            11.577.801)(           

0 0 1.791 0 1.791

479.923)(           411.022)(             1.437.059 2.934.445 18.322)(            3.462.237

2.765.023 1.753.246 2.326.132)(        4.869.930)(        30.406 2.647.387)(             

1.1.-31.3. 2019

8.175.224 3.653.566 813.829 0 12.642.619

735.078 1.149.183 1.852.423 3.736.684)(        0)(                           

8.910.302 4.802.749 2.666.252 3.736.684)(        12.642.619

4.230.189)(        2.077.262)(          2.145.899)(        3.736.684 4.716.667)(             

4.680.113 2.725.487 520.353 0 7.925.953

1.332.238)(        1.127.968)(          369.051)(           0 2.829.257)(             

3.347.875 1.597.519 151.303 0 5.096.696

645.968)(           48.042 1.342.268)(        1.518.826 421.369)(                

0 0 2.062 0 2.062

367.353)(           315.319)(             445.640 571.078)(           808.111)(                

2.334.553 1.330.241 743.264)(           947.747 3.869.278

*

Afskriftir ...................................................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...........................................

Afkoma starfsþátta, EBIT ........................................................

Tekjuskattur .............................................................................

Hagnaður (tap) tímabilsins ......................................................

Tekjur innan samstæðu ...........................................................

Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ...................................

Tekjur frá þriðja aðila ...............................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga .............................................................

Skýringar

Tekjur frá þriðja aðila ...............................................................

Tekjur innan samstæðu ...........................................................

Tekjur starfsþátta ....................................................................

Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ...................................

Rekstrargjöld starfsþátta .........................................................

Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir innri upplýsingagjöf OR. Starfsþættir sem eru birtir eru Veitur, sem samanstanda af veiturekstri samstæðunnar í heitu og köldu vatni,

dreifingu rafmagns og fráveitu, Orkusala og framleiðsla vegna samkeppnisreksturs í framleiðslu og sölu rafmagns og heits vatns auk Annarrar starfsemi sem sýnir rekstur

móðurfyrirtækisins og Gagnaveitu Reykjavíkur. Móðurfyrirtækið sér um þjónustu við dótturfélög, leigu húsnæðis og búnaðar og fleira. Gagnaveita Reykjavíkur sér um

rekstur gagnaflutningskerfis.  

Við gerð starfsþáttayfirlits er notast við sömu reikningsskilareglur og samstæðan notast við og lýst er í skýringu 39 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2019.

Tekjuskattur .............................................................................

Áhrif hlutdeildarfélaga .............................................................

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...........................................

Rekstrargjöld starfsþátta  ........................................................

Afskriftir ...................................................................................

Upplýsingar sem stjórnendur horfa til vegna starfsþátta taka ekki mið af reglum IFRS 16.

Tekjur starfsþátta ....................................................................

Afkoma starfsþátta, EBIT ........................................................

Hagnaður (tap) tímabilsins ......................................................
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Skýringar

5. Starfsþáttayfirlit, frh.

Rekstrarstarfsþættir - svið, frh. Orkusala Önnur Beiting 

Veitur og framleiðsla starfsemi Jöfnunarfærslur IFRS 16* Samtals

Efnahagur (31.3.2020)

167.305.302 147.616.296 33.797.671 0 348.719.269

0 0 0 2.570.030 2.570.030

Aðrar eignir ............................................................................... 21.268.407 13.961.056 171.563.096 159.330.703)(    47.461.856

398.751.155

62.437.099 64.261.293 166.675.883 126.698.391)(    166.675.883

0 0 0 2.542.191 2.542.191

Aðrar skuldir ............................................................................. 14.601.209 15.634.155 34.413.284 23.586.100)(      41.062.549

210.280.624

Fjárfestingar 1.1.-31.3.2020

1.972.748 974.533 648.487 0 3.595.768

Efnahagur (31.12.2019)

166.763.273 131.123.708 33.567.250 0 331.454.232

2.488.862.750 2.488.863

17.485.349 10.956.734 158.713.621 151.214.439)(    35.941.265

369.884.360

62.611.008 57.530.973 154.019.113 120.141.981)(    154.019.113

2.509.751.524 2.509.752

12.867.235 13.439.264 31.664.028 26.914.498)(      31.056.029

187.584.894

Fjárfestingar 1.1.-31.3.2019

1.654.051 559.866 937.687 0 3.151.603

Leigueignir ...............................................................................

Leiguskuldir .............................................................................

Leigueignir ...............................................................................

Leiguskuldir .............................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................

Aðrar eignir ..............................................................................

Vaxtaberandi skuldir ................................................................

Aðrar skuldir ............................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................

Vaxtaberandi skuldir ................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................
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6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2020 2019

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtatekjur af lánum og kröfum ............................................................................. 84.716 101.943

Vaxtagjöld og greiddar verðbætur .......................................................................... 1.236.847)(       1.213.829)(      

Áfallnar verðbætur .................................................................................................. 201.174)(          319.503)(         

Ábyrgðargjald til eigenda 1) ................................................................................... 158.751)(          175.572)(         

Vaxtagjöld samtals ................................................................................................. 1.596.772)(       1.708.903)(      

Gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusölusamningum  ....................... 7.804.375)(       1.518.826

Gangvirðisbreytingar fjáreigna til sölu .................................................................... 0 0

Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda á gangvirði í gegnum rekstur ........... 313.944 244.615

Gangvirðisbreyting áhættuvarnarsamninga ........................................................... 100.660 51.415)(           

Uppgjör áhættuvarnarsamninga ............................................................................. 10.110)(            167.672)(         

Gengismunur .......................................................................................................... 2.753.460)(       359.957)(         

Arðstekjur ............................................................................................................... 87.596 1.195

Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum samtals ...................................... 10.065.745)(     1.185.591

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals  ........................................................... 11.577.801)(     421.369)(         

Gangvirðisbreytingar gegnum rekstur

7. Viðskiptakröfur og fyrirfram innheimtar tekjur

Við mat á gangvirði óskráðra fjáreigna og fjárskulda er beitt viðurkenndum verðmatsaðferðum sem er lýst í
skýringu 39 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2019. Gangvirðisbreyting sem færð er til gjalda í
rekstrarreikningi vegna þessa nemur samtals 7.390 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 (1.1.-
31.3.2019: tekjufærsla að fjárhæð 1.712 milljónir kr.). Gangvirðisbreytingar sem tilheyra fjáreignum og fjárskuldum
sem flokkaðar eru á stigi 3 er gjaldfærsla að fjárhæð 7.804 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020
(1.1.-31.3.2019 : tekjufærsla 1.519 milljónir kr.).

Staða viðskiptakrafna og staða fyrirfram innheimtra tekna breytist talsvert milli tímabila þar sem smásala er
innheimt með jöfnum greiðslum en raunnotkun sveiflast talsvert á milli tímabila. Einnig eru vatns- og fráveitugjöld
reikningsfærð á fyrstu níu mánuðum ársins en þeim tekjum er dreift jafnt á allt árið. Skráning tekna fer eftir notkun
og afhendingu þjónustunnar í samræmi við reikningsskilareglur.

Skýringar

1) Samstæðan greiddi ábyrgðargjald til núverandi og fyrrverandi eigenda OR vegna ábyrgða sem þeir hafa veitt á
skuldir samstæðunnar samkvæmt ákvörðun aðalfundar OR árið 2005. Gjaldið er á ársgrunni, 0,85% (2019:
0,98%) á lán vegna sérleyfisstarfsemi og 0,61% (2019: 0,60%) á lán vegna samkeppnisstarfsemi. Útreikningur
gjaldsins er gerður miðað við stöðu lána í lok hvers ársfjórðungs. Ábyrgðargjaldið nam samtals 159 milljónum kr.
á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 (1.1.-31.3.2019 : 176 milljónir kr.) og er fært á meðal vaxtagjalda.

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar

8. Gangvirði

Samanburður á gangvirði og bókfærðu verði

Bókfært Bókfært

verð Gangvirði verð Gangvirði

166.675.883 181.551.788 154.019.113 160.699.452 

Vextir við mat á gangvirði

Stig gangvirðis

31.3.2020 Stig 1 Stig 2 Stig 3 Samtals

0 0 5.216.267 5.216.267

0 0 14.483.704)(     14.483.704)(    

0 212.829)(       0 212.829)(         

4.050.440 0 0 4.050.440

4.050.440 212.829)(       9.267.437)(       5.429.825)(      

31.12.2019

0 0 5.216.267 5.216.267

0 0 6.679.329)(       6.679.329)(      

0 313.489)(       0 313.489)(         

7.333.014 0 0 7.333.014

7.333.014 313.489)(       1.463.062)(       5.556.464

Eignarhlutir í félögum .............................................

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........

Áhættuvarnarsamningar ........................................

Markaðsverðbréf ....................................................

31.3.2020

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........

Taflan sýnir fjármálagerninga sem færðir eru í reikningsskilin, flokkaða eftir stigi gangvirðis. Stig gangvirðis eru
skilgreind út frá verðmatsaðferð á eftirfarandi hátt:

Stig 1: Uppgefin verð á virkum markaði fyrir sams konar eignir og skuldir.

Stig 2: Forsendur byggja á öðrum breytum en uppgefnum verðum á virkum markaði (stig 1) sem unnt er að afla
fyrir eignir og skuldir, beint (t.d. verð) eða óbeint (afleidd af verðum).

-0,4% til 1,4%

5,62% til 6,56%

Stig 3: Forsendur gangvirðis eigna og skulda eru byggðar á gögnum sem ekki er unnt að öllu leyti að afla á
markaði. Verðmat á eignarhlutum í félögum er unnið af starfsmönnum OR og ytri sérfræðingum og byggir á
afkomu og opinberum gögnum um framtíðartekjur og framtíðarfjárfestingar undirliggjandi eigna. 

Vaxtaberandi skuldir ..............................................

Gangvirði vaxtaberandi skulda er reiknað núvirði höfuðstóls og vaxta, sem er afvaxtað með markaðsvöxtum, auk
viðeigandi áhættuálags á uppgjörsdegi.  Gangvirði vaxtaberandi skulda er flokkað sem stig 2.

31.12.2019

Þar sem við á er notaður vaxtaferill á uppgjörsdegi þegar vænt sjóðstreymi er núvirt. Vextirnir greinast þannig:

31.3.2020

1,23% til 6,01%

Bókfært verð fjáreigna og fjárskulda á uppgjörsdegi er jafnt og gangvirði þeirra, fyrir utan vaxtaberandi skuldir sem
eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Bókfært verð og gangvirði þeirra greinist með eftirfarandi hætti:

31.12.2019

Næmnigreiningar á áhrif breytinga á vaxtastigi, gengi gjaldmiðla og álverði eru sýndar í skýringu 29 með
ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2019. Bent er á að hafa þessa skýringu til hliðsjónar við lestur
árshlutareikningsins þar sem breyting á þessum forsendum hefur talsverð áhrif á ýmsar stærðir í reikningsskilum
samstæðunnar.  

Áhættuvarnarsamningar ........................................

Markaðsverðbréf ....................................................

Eignarhlutir í félögum .............................................

Áhættuvarnarsamningar ........................................

Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........

1,12% til 4,06%Vaxtaberandi skuldir ..............................................

-0,4% til 1,9%

6,84% til 7,21%

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 

Orkuveitu Reykjavíkur 31. mars 2020 15 Fjárhæðir eru í þúsundum króna



________________________________________________________________________________________________

Skýringar

9. Tengdir aðilar

 

Skilgreining tengdra aðila

Viðskipti við tengda aðila

2020 2019

1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

Sala til tengdra aðila á tímabilinu var eftirfarandi:

277.969 397.693

130.131 164.018

408.100 561.711

Kaup á vörum og þjónustu af tengdum aðilum á tímabilinu voru eftirfarandi:

30.178 14.302

4.988 2.433

14.960 14.514

50.125 31.249

31.3.2020 31.12.2019

Kröfur á hendur tengdum aðilum í lok tímabilsins voru eftirfarandi:

155.808 184.011

57.850 65.356

213.658 249.366

Skuldir við tengda aðila voru eftirfarandi:

199.993 168.214

953 771

0 7.000

200.947 175.985

Vaxtaberandi skuldir við eigendur móðurfyrirtækis voru eftirfarandi:

9.493.009 9.811.423

561.021 579.839

94.688 97.864

10.148.718 10.489.126

2020 2019

1.1.-31.3. 1.1.-31.3.

Vaxtagjöld á lán frá eigendum móðurfélags á tímabilinu voru eftirfarandi:

241.054 267.317

14.246 15.771

2.404 2.662

257.704 285.750

Akraneskaupstaður ...............................................................................................

Borgarbyggð ..........................................................................................................

Reykjavíkurborg ....................................................................................................

Ábyrgðargjald greitt til eigenda er meðal vaxtagjalda í ofangreindu yfirliti. Sjá fjárhæðir og umfjöllun um
ábyrgðargjaldið í skýringu 6.

Akraneskaupstaður ...............................................................................................

Borgarbyggð ..........................................................................................................

Reykjavíkurborg ....................................................................................................

Reykjavíkurborg, stofnanir og félög undir stjórn borgarinnar, hlutdeildarfélög, stjórnarmenn og lykilstjórnendur
samstæðunnar eru skilgreindir sem tengdir aðilar. Makar þessara aðila og ófjárráða börn falla einnig undir
skilgreininguna, ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila.

Reykjavíkurborg ....................................................................................................

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................

Eftirfarandi er yfirlit um helstu viðskipti við tengda aðila á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020, ásamt yfirliti um
kröfur og skuldir samstæðunnar við þessa aðila í lok tímabilsins. Viðskiptum og stöðum milli félaga innan
samstæðunnar er eytt út í samstæðureikningnum og því ekki tilgreind. Upplýsingarnar ná ekki til sölu
samstæðunnar á hefðbundnum aðföngum til heimilisreksturs viðkomandi aðila.

Reykjavíkurborg ....................................................................................................

Framangreindir aðilar hafa átt í viðskiptum við samstæðuna á tímabilinu. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru
sambærileg og við ótengda aðila.

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................

Hlutdeildarfélög .....................................................................................................

Hlutdeildarfélög .....................................................................................................

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................

Reykjavíkurborg ....................................................................................................

Reykjavíkurborg ....................................................................................................

Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................

Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Mannauður hjá 
OR

Stjórnarfundur OR

Sólrún Kristjánsdóttir

25.maí 2020



Fjöldi fastráðinna frá 2005

526
560

599 607 595

517

453
426 420 422

451

492
512

541
559 548 535



Fastráðið starfsfólk er 548 í dag

Fyrirtækin

Störfum

Kynjum

Carbfix
4

Gagnaveita
48

Orka náttúrunnar
88

OR móðurfélag
203

Veitur
205

Iðnaðarfólk
200

Ófaglærðir
59

Skrifstofufólk
64

Sérfræðingar
186

Stjórnendur
39

69%
Karlar
376

31%
Konur

172



Mælaborð fyrir stjórnir

• Slóðin er tableau.or.is

- Krefst VPN tengingar

• Mannauðsmælaborð er fyrsta mælaborðið þar en þarna munu 

birtast upplýsingar sem sýna ýmsa mælikvarða varðandi rekstur 

samstæðunnar.

http://tableau.or.is/#/home
http://tableau.or.is/#/workbooks/822?:origin=card_share_link


Á döfinni í mannauðsmálum 



Fjöldinn allur af reglubundnum verkefnum…



Mannauður – Samstæðan 

• Verkefnamenning 

- Ýmis verkefni þvert á samstæðu

- Áhersla núna: Markviss fræðsla 

• Skilgreind almennt þvert á samstæðu og störf

• Hafin er stjórnendafræðsla í samvinnu við ráðgjafa

- Verkefnamiðað starfsumhverfi 

- Fækkun hefðbundinni vinnustöðva um 30%

- Vinnuaðstaða sem styður við teymisvinnu þvert á skipurit 

- Tryggja að tæknin styðji við sveigjanleika starfsfólks



Mannauður – Samstæðan

• Samlegð samstæðu í mönnun

- Fyrirtæki vinna að sameiginlegu markmiði að nýta mannauðinn enn 

betur með aukinni teymisvinnu og auknum sveigjanleika í takt við 

aðstæður á markaði

- Nýtt samþykktarferli ráðninga

- Verkefni tengd nýjum kjarasamningum

- Útfærsla á styttingu vinnuvikunnar frá 1. apríl sl.

- Breyting á launakerfum aukið vægi ábyrgðar, frammistöðu og hæfni



Mannauður og menning

• Stefnumótun og skilgreining 

þjónustuhlutverks.

- Áhersla lögð á að sviðið 

samlagist sem ein heild en ekki 

ólíkir hópar.

• Mikil áhersla lögð á að draga 

vagninn í breyttu vinnuumhverfi.

- Teymisvinna, þverfaglegir hópar, 

tæknin styður við.

Stjórnhættir og stefna

• Efling teymis og stuðningur við 

samvinnu.



Rannsóknir og nýsköpun

• Stuðningur við nýtt 

stjórnendateymi. 

• Stuðningur við vinnuskipulag 

innan sviðsins.

Carbfix

• Stuðningur við vöxt og 

samlögun nýs hóps.



Þjónusta

• Námslína Þjónustu uppfærð 

út frá tæknibreytingum og 

þörfum framtíðar.

• Stefnuverkefni Þjónustu: 

- 100% starfsmannasamtala 

lokið með fræðsluáætlun.

- Gera störf þjónustufulltrúa í 

þjónustuveri sérhæfðari, dýpri 

þekking sem leiðir til betri 

úrlausna á fyrsta stigi 

þjónustu.

Fjármál

• Greining á ferlum og vinnulagi 

út frá dreifingu álags.

• Námslína Fjármála uppfærð út 

frá tæknibreytingum og 

þörfum framtíðar. 

• Stefnuverkefni Fjármála

- Viðburðir, upplýsingagjöf og 

verkefnaskipulag.



Gagnaveita Reykjavíkur

• Stuðningur við lykilverkefni 

• Efla starfsþróunarmöguleika innan samstæðu 

• Hraður og breytilegur fjarskiptamarkaður sem stýrir fókus og 

hefur áhrif á dagleg og mánaðarleg verkefni 

Stefnuverkefni GR:
• Efla fólk með því að sýna því að það sé 

traust, virðing, samstaða og skýr ábyrgð
• Minna veikindahlutfall með aðgerðum 

sem hlúa að starfsfólki



Orka náttúrunnar

• Þátttaka í stefnumótun ON hvað varðar mannauðsmál

- Lykilárangursþáttur: Our Culture

• Stuðningur við nýtt stjórnendateymi

• Vörumerki ON, mælikvarðar og árangursþættir varðandi starfsfólk, 

umsækjendur og fræ framtíðar.

Stefnuverkefni Orku náttúrunnar: 
• Öryggis- og heilsuvegferð ON - „Því það er enginn eins 

og þú“



Veitur

• Innleiðing á nýju skipuriti og stuðningur við stjórnendur 

• Aukin áhersla á þverfaglega teymisvinnu og yfirsýn 

• Stuðningur við lykilferla Veitna

• Lykilmannagreining 

Stefnuverkefni Veitna: 
• 100%  hlutfall starfsfólks í starfsmannasamtal 
• Verkefnamiðuð vinnuaðstaða „One team spirit“
• Breyting á skipulagi til að styðja við verkefnamenningu
• Þjálfun í samþættingu nýsköpunar og þjónustu fyrir 

eigendur lykilferla



Helstu niðurstöður úr vinnustaðargreiningar

6/3/2020



Lykilmælikvarði: Starfsánægja

Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu

4,1
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4,3

4,4
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4,0

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
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OR ÍÍV-markaðssamanburður



NPS - Meðmælavísitala

Ég get mælt með því við aðra að sækja um starf hjá fyrirtækinu

27%

38%
43%

55% 53%

63%

48%

10%
6% 8%

14%
19%

23%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OR ÍÍV-markaðssamanburður



Þekking mín og reynsla nýtist vel í starfi mínu

4,4

4,5
4,6

4,5
4,6

4,5

4,4

4,3 4,3

4,4 4,4

4,3
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OR ÍÍV-markaðssamanburður



Ég leita stöðugt nýrra tækifæra 
til að bæta árangur minn í starfi

4,2 4,2

4,3

4,4 4,4 4,4 4,5

4,2
4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
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OR ÍÍV-markaðssamanburður



Launakjör



146

100

100

105

110

115

120
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130

135
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145

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Heildarlaun OR Launavísitala

Launaþróun OR 2014-2020

Vísitala heildarlauna OR í samanburði við launavísitölu (2014=100)

Kjarasamningar í orku- og 
veitugeira 2015 höfðu hærri 
upphafshækkanir en samningar 
almennt á markaði.  
Jafnaðist út strax á árinu 2016.

Opinbert starfsfólks hefur 
leitt hækkanir launavísitölu á 
allra síðustu árum. 

Kjarasamningsáhrif hjá OR 
vegna 2019 komu ekki fram 
að fullu fyrr en á árinu 2020.



Launaþróun OR 2014-2019

Vísitala heildarlauna OR í samanburði við launavísitölu (2014=100)

Kjarasamningar í orku- og 
veitugeira 2015 höfðu hærri 
upphafshækkanir en samningar 
almennt á markaði.  
Jafnaðist út strax á árinu 2016.

Opinbert starfsfólks hefur 
leitt hækkanir launavísitölu á 
allra síðustu árum. 

Kjarasamningsáhrif hjá OR 
vegna 2019 komu ekki fram 
að fullu fyrr en á árinu 2020.
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Breytingar á samsetningu launa 2014-2020

Skipulag vinnu breyst og stærri hluti nú greiddur fyrir dagvinnu

84%

90%

2014

2019

Reglubundinn dagvinnulaun (8 tímar) sem hluti af heildarlaunum



Breytingar á samsetningu launa 2014-2019

Hlutfall annarra greiðsla hefur að sama skapi lækkað

11%

7%

3%

0%

3%

3%

2014

2019

Breytileg laun (yfirvinna/vaktir) Akstur Önnur laun (uppbætur/stjórnarlaun)

Vinnudegi iðnaðar- og verkafólks breytt úr 10 tíma í 8 tíma.

Vinnudagur styttur án framleiðni taps.

Akstursgreiðslur felldar niður þvert á samstæðuna



Yfirvinnutímum hefur fækkað

Meðalyfirvinnutímar á mánuði hjá starfsfólki með greidda yfirvinnu

15,2
16,0

15,5

13,8

10,8

9,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019



Laun OR og fyrirtækja í orkugeira

Launadreifing – Launakönnun Intellecta (laun 2019)





Mannauður í COVID
Til upprifjunar 



Stuðningur við starfsfólk og stjórnendur

Starfsfólk

• Góð ráð til að efla andann og 
auðvelda fjarvinnu

• Aðgengi að sálfræðiaðstoð í 
gegnum Teams

• Skipulögð líkamsrækt í rafrænni 
samveru

• Tækniþjónustan efld

• Vinnustöðvar sendar heim til fólks 
í sóttkví

Stjórnendur

• Stuðningur frá Mannauði

- Líðan starfsfólks

- Eftirfylgni og stuðningur við fólk í 

sóttkví

- Verkefnastaða í fjarvinnu

- Rafræn fræðsla

- Aðstoð við mismunandi áskoranir 

fyrirtækja og teyma



Tvær kannanir gerðar á líðan og högum starfsfólks

Starfsánægja há

Álag ekki aukist

Almenn ánægja og 
þakklæti

Mörgum leið betur 
en venjulega

Litlum hluta leið verr

Fyrri könnun 2. apríl 2020



Tvær kannanir gerðar á líðan og högum starfsfólks

Seinni könnun 22. apríl 2020

Frekari skýringa leitað að 
tækifærum og áskorunum í 
breyttu verklagi og heimavinnu.



Mannauður eftir COVID



Hvað breyttist eftir COVID?

• Nýjar áskoranir
- Hvað við ættum að undirbúa okkur fyrir hefur breyst?

- Hvernig við ættum að undirbúa okkur þarf líka að breytast?

- Fleiri framtíðir

• Nýjar áherslur
- Stjórnunarbylting og tæknibylting

- Starfsfólk orðið enn mikilvægara og ólíkar þarfir starfsfólks

• Nýjar aðferðir
- Byggja upp sterkari innviði sem þola betur vind

- Meiri samvinna en áður milli „ólíkra“ deilda/sviða

- Hraði verkefna aukist

- Leyfi til að gera mistök



Hömrum járnið… 

• COVID hraðaði eina stærstu umbreytingu atvinnulífsins síðustu áratugi

- Breytt vinnubrögð – halda í það sem virkaði vel 

- Ætlum ekki aftur í sama gamla farið 

- Stórefla fjarvinnu og teymisvinnu 

• Mannauður leiðir vinnuhóp um aukinn sveigjanleika í störfum allra í 
samstæðunni 

- Vorfundur stjórnenda 11. júní mun fjalla um lífið eftir COVID í samstæðunni

• Skýr tengsl við stefnuverkefni Mannauðs 2020: 

- Tækifæri framtíðanna

- Verkefnamenning



Takk fyrir



Persónuverndarstefna 
Rýni 2020 - Stjórn OR 25. maí 2020

Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður



Persónuverndarstefna OR 
- Samþykkt í stjórn OR 24. júní 2019 

• Öll meðferð Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á persónuupplýsingum lýtur lögum 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru 

samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll vinnsla persónuupplýsinga innan 

fyrirtækisins sé í samræmi við framangreind lög og framfylgir því að 

vinnsluaðilar sem fá aðgang að persónuupplýsingum fylgi þeim einnig.

• OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað á 

vegum fyrirtækisins og í hvaða tilgangi hún er unnin. OR tryggir að vinnsla 

fari ekki fram í öðrum tilgangi en upplýst hefur verið um nema með fullri 

vitneskju hlutaðeigandi og fullnægjandi heimild samkvæmt 

persónuverndarlögum.

• Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað hjá OR og 

varðar þá sjálfa. Þeir geta andmælt henni telji þeir að hún samræmist ekki 

gildandi lögum og reglum og eftir atvikum krafist þess að rangar, villandi eða 

ófullkomnar persónuupplýsingar verði leiðréttar eða eytt.



• Ekki er talið þörf sé á að gera breytingar á stefnunni. 

Er því lagt til að hún verði samþykkt óbreytt. 

Persónuverndarstefna OR



1. Almenn persónuverndarstefna

- Gildir um alla starfsemi okkar gagnvart viðskiptavinum, starfsfólki og öðrum

- Samþykkt af stjórnum í samstæðu OR og birt á heimasíðum þeirra

2. Greinargerð - almenn ákvæði um innleiðingu stefnunnar

- Upplýst um það sem ber að upplýsa um við öflun upplýsinga

- Almennar upplýsingar um OR sem ábyrgðaraðila

- Hvaða upplýsingar eru unnar (flokkar / tegundir)

- Tilgangur vinnslu 

- Viðtakendur upplýsinga (innan / utan OR)

- Miðlun upplýsinganna til annara lögaðila eða erlendis til 

- Vistunartími  

- Réttur til aðgangs, leiðréttingar, eyðslu, takmörkunar á vinnslu, andmælaréttur

- Réttur til að draga samþykki til baka (ef við á)

- Réttur til að kvarta til Persónuverndar

3. Rekstrarhandbók og sértæk skjöl þar sem við á

- Rafræn vöktun t.d.

- Mat á áhrifum vinnslu persónuupplýsinga

Útfærsla innan OR

https://www.or.is/um-or/fyrir-fjolmidla/upplysingalog-og-personuvernd/


• Vinnsluskrá yfir í CCQ

- Yfirfærsla úr Excel 

- Námskeið

• Innanhússráðgjöf vegna þróunar á kerfum

- Mat á áhrifum vinnsluaðgerða og kerfa

• Vinnslusamningar

• Úttekt persónuverndarfulltrúa

• Beiðnir viðskiptavina

- Engin beiðni um aðgang að upplýsingum 

- Engin beiðni um eyðingu gagna viðskiptavina

• Kvartanir fyrir stjórnvöldum

- Engar 

• Smartmælar Veitna ohf. 

Hvað höfum við verið að gera sl. árið

https://www.veitur.is/vinnsla-personuupplysinga-i-snjollum-maelikerfum


• Mælikvarði: Kvartanir

• Markmið: 0 neikvæð niðurstaða.  

2. Markmið og mælikvarðar
- Hvernig gengur okkur að mæla hvernig við erum að uppfylla stefnuna, ná markmiðinu 



1. Framundan: 

a) Innleiðing á vinnsluskrá 

b) Úttekt persónuverndarfulltrúa OR

a) Átti að vera haust/vetur 2019 en frestað

2. Önnur verkefni:

a) Rýni, gerð og uppfærsla vinnslusamninga 

b) Smartmælaverkefni – MÁP? 

c) Upplýsingatækni –Tékklistar fyrir starfsmenn í upplýsingatækni

d) Vinnsluskrá – námskeið 

3. Stefnuverkefni
- Tímabundin og tímasett átaksverkefni sem styðja við innleiðingu og hvetja til þess að markmiði verði 

náð 



ÖH stefna lögð fyrir stjórn OR 25. maí 2020



Fjárhagslegur styrkur og 
hagkvæmni sem tryggir 
þjónustu í takt við þarfir 

samfélagsins

Virðing fyrir þörfum 
viðskiptavina og góð og 

örugg þjónusta

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN: 
Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 

leiðarljósi

Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman

Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt

Heildarstefna OR samstæðunnar

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum

Framtíðarsýn og grunnstoðir stefnu



Stefna í öryggis- og heilsumálum

Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við 
framkvæmd þess.

OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og 
vinnuumhverfismálum og einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem 
starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem 
enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir bíði heilsutjón vegna 
starfseminnar.

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins 
öryggis samstarfsfólks og leitast við að koma auga á, meta og stjórna 
áhættum í vinnuumhverfinu.

Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og 
heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu 
fyrirtækisins.

OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og 
heilbrigðismál.

Núverandi stefna Breytingatillaga

Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ekkert 
verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess. 

OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og 
einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með því að 
skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir 
bíði heilsutjón vegna starfseminnar. 

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins 
öryggis samstarfsfólks og leitast við að koma auga á, meta og stjórna 
áhættum í vinnuumhverfinu. 

Fyrirtækið vinnur markvisst að því að: 

• Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn

• Að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera 
umbætur

• Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og 
öruggustu vinnubrögð

• Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf 
og þjálfun

• Stjórnendur staðfesta með eftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé 
samkvæmt verkferlum og að áhættum sé stýrt

Stefna í öryggis- og heilbrigðismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR 
og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og 
heilbrigðismál. 



• Lykilmælikvarði, fjarveruslysatíðni (H-tala)
– Markmið er „núll slys“ 

• Ekki fleiri slys.

• Minni fjarvistir vegna slysa og veikinda
• Úr 4% árið 2018 í 3,6% 2023

Markmið og mælikvarðar



• Innleiðing á nýjum ÖH grunni (Björg)
– Framvinda mæld

• lokið/ekki lokið
• Útfæra aðgerðir til að lækka 

veikindafjarveru sérsniðnar að 
„markhópum“

• Innleiða ISO 45001
– Viðbrögð við ágöllum og ábendingum frá 

úttekt BSI 2019
• Meðferð hættumerktra efna- frávik
• Úrbótaferli vegna atvika – frávik

• Þátttaka í stefnuverkefnum sviða og 
dótturfélaga

Stefnuáætlun 2020 
Stefnuverkefni ÖH

Tíðni veikinda Hlutfall Markmið Hlutfall
Engin veikindi 27% Halda 41%
0-2,5 dagar 14%
2,5-4 dagar 10%

25% lækkun 52%4-6,5 dagar 15%
6,5-13 dagar 17%
13-25 dagar 10%
Fleiri en 25 dagar 7% Óbreytt 7%

Markmið um fjarveru vegna slysa og veikinda
2018 4,00%
2019 3,92%
2020 3,84% Alm. Markaður
2021 3,76%
2022 3,68%
2023 3,60%
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 291 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 

Dagsetning: 20. apríl 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 25. maí 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. Veiðifélag Andakílsár hreinsaði upp úr veiðihyljum laugardaginn 16. maí. Áætlað er að 
sleppa 30 þúsund tveggja ára seiðum í sleppitjarnir við ána 25. maí. Fundur var haldinn með fulltrúum 
landeigenda í Skorradalhreppi og við Andakílsá 19. maí. 
Tæming Árbæjarlóns hófst 21. apríl og lauk þann 27. apríl. Þetta er árlegur viðburður til að tryggja fiskgengd 
upp Elliðaárnar fram á haust og hleypa laxi niður sem gengið hefur upp árnar sumarið áður. Náið samráð var 
haft við Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Reykjavíkurborg, Stangaveiðifélag Reykjavíkur og 
Veðurstofu Íslands. Vatnsgæðamælingar Hafrannsóknarstofnunnar leiddu í ljós að súrefnismettun neðan 
stíflunnar fór vel niður fyrir eðlileg mörk í stuttan tíma á meðan tæmningu stóð. OR er að skoða tillögur 
Hafrannsóknarstofnunnar um hvernig æskilegt sé að haga aðgerðum við Árbæjarlón.   
Tilkynningar til leyfisveitenda. Rennsli á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun 27.-30. apríl, viðhald á lágþrýstiveitu. 
Starfsleyfi landmótunar í Gígahnjúksnámu hefur verið endurnýjað. Stefnt að frágangi námunnar haustið 2020. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 

VEITUR: 
Fráveita.  

• Olía lak á verkstað við Auðargötu. Heilbrigðiseftirliti var tilkynnt um atvikið og olían hreinsuð upp. 

• Tillaga að starfsleyfi Malbikunarstöðvarinnar á Esjumelum. Athugasemdir sendar til Umhverfisstofnunar og 
krafist aukinnar hreinsunar innan lóðar.   

Vatnsveita. Ekkert nýtt. 
Hitaveita. Ekkert nýtt  
Rafveita. Framkvæmdir við dreifistöð að Bókhlöðustíg, sem er vernduð, kalla á leyfi frá Minjastofnun vegna 
breytinga á ytra byrði stöðvarinnar. 
Olíumengun við Rafstöðvarveg. Í tenglum við endurnýjun lagna Veitna í Elliðaárdal var komið niður á mikið 
magn af olíumenguðum jarðvegi á botni gamals olíutanks á bökkum Elliðaáa sem hafði verið fjarlægður fyrir 
um 30 árum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stýrði aðgerðum við hreinsun sem tóku nokkra daga. Engin olía barst 
í Elliðaárnar. Viðbrögð Veitna og verktaka voru til fyrirmyndar. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 
Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur skipað starfshóp til að tryggja að niðurdæling CO2 með Carbfix aðferðinni 
falli að Evrópureglum um kolefnisföngun og -geymslu og komi jafnframt til frádráttar í viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir. Íris Lind Sæmundsdóttir lögmaður er tilnefnd af OR. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 

Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir viðmiðunarmörkum það sem af er ári. 
 

 Loftslagsmál 
Viljayfirlýsing um að taka í notkun háspennibúnað fyrir flutningaskip við Sundabakka og Vogabakka var 
undirrituð af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Reykjavíkurborg, Faxaflóahöfnum, Veitum, Samskipum og 
Eimskipum. Búnaðurinn mun draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og staðbundinni loftmengun frá 
hafnarsvæðum í Reykjavík. Þetta er fyrsti áfangi þess verkefnis að tryggja raftengingar fyrir stærri skip. 
Sporleysi-Orkuskipti, sjá nánar kynningu forstöðumanns auðlinda hjá ON, forstöðumanns rafveitu hjá Veitum 
og sölustjóra hjá ON. 
Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. Frumvarp til laga um loftslagsmál. 
Mat á umhverfisáhrifum.  Ekkert nýtt. 
Tilnefning til Norrænu umhverfisverðlaunanna 2020. OR samstæðan hefur sent inn tilnefningu og er þemað 
líffræðileg fjölbreytni.  
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 21.5.2020  

 

Auðlindamælikvarðar 

Auðlindamælikvarðar eru uppfærðir tvisvar á ári að vori og hausti. Þeir hafa nú verið uppfærðir 
samkvæmt stöðu svæðanna og útfrá vinnsluskýrslum fyrir árið 2019. 

Lághiti 

 

Fjögur lághitasvæði hækka í einkunn í þessari uppfærslu. Þorlákshafnar og Ölfusveita fær nú fullt 
hús stiga eftir að vinnslugeta á Bakka var aukin verulega með tilkomu djúpdælu. Gagnamál eru 
komin í lag í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar (HAB) og í Hlíðaveitu. Hitaveita Stykkishólms 
fær nú fullt hús stiga því forði er nægur til að mæta skuldbindingum veitunnar. 

Fimm svæði ná enn ekki fullum stigum. Hitaveita höfuðborgarsvæðisins missir stig fyrir forða en 
ný varmastöð sem kemur í rekstur í maí mun bæta stöðuna mjög mikið. Einnig er fjöldi 
úrbótaverkefna í gangi fyrir veituna t.d. vatnaskipti í hitaveitunni ásamt sumarhvíld lághitasvæða, 
notkun djúpdæla á lághitasvæðum og aukning flutningsgetu Nesjavallalagnar. Rangárveitur 
missa stig fyrir forða og vatnsborð og verið er að vinna að tveimur mismunandi dælulausnum til 
að leysa næsta vetur. Grímsnesveita missir enn stig fyrir gögn en því verður komið í lag í ár. 
Austurveita missir stig fyrir vatnsborð þar sem það fer enn lækkandi í vinnsluholum veitunnar. 
Unnið er að úrbótum þar til að tryggja næsta vetur. Hveragerðisveita missir enn stig fyrir rýr gögn, 
lækkandi hitastig og vatnsborð. Með tilkomu djúpdælu og breytinga á mælingaaðstöu verða 
gagnamálin bætt í ár og í kjölfarið verður staðan á kerfinu metin.  
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Neysluvatn 

 

 

Tvö neysluvatnssvæði hækka í þessari uppfærslu. Í Grábrókarveitu hefur verið ráðist í miklar 
úrbætur, síur hafa verið gangsettar, lýsingartæki sett upp, sýnataka stóraukin og rannsóknir 
framkvæmdar í borholum í hrauninu. Hlíðarveita var lækkuð í seinastu uppfærslu vegna forða en 
það er aðgengilegt vatn til sölu frá Bláskógabyggð fyrir veituna og því hægt að hækka einkunina.  

Sex auðlindasvæði í neysluvatni ná ekki fullum stigum. Á Akranesi er vatnsbólið í Berjadalsá opið 
og erfitt er að takmarka umferð í nágrenninu vegna deilna við landeigenda. Hafin er vinna við frekari 
forðaöflun fyrir veituna en óvíst er enn með tímalínu. Í Heiðmörk stendur enn ógn að vatnsvernd en 
mikil vinna er í gangi til að gæta hagsmuna vatnsins á svæðinu. Í Grundarfirði er verið að vinna að 
nýju aðalskipulagi þar sem vatnsverndarsvæði verða stækkuð. Á Seleyri er nálægð við þjóðveg 1 
ógn við vatnsvernd og á Hvanneyri er ekki búið að semja um varanlega lokun á grjótnámu í nágrenni 
vatnsbólsins ásamt því að dýrahald er í nágrenninu. Vatnsbólið í Höfnum er ekki í notkun nema til 
að halda lögnum frostfríum.  
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Háhiti 

 

Allir mælikvarðar á Hellisheiði eru óbreyttir. Enn er vinnsluþéttleiki við gossprungu og á Skarðs-
mýrarfjalli of mikill. Niðurdæling innan svæðis hefur minnkað en er enn of mikil. Aðrir þættir fá 
hæstu einkunn. Vermi unnins vökva á Hellisheiði hefur hækkað um 25 kJ/kg frá því 2018. 
Niðurdráttur er innan marka en meðaltalið er um 1 bar/ári fyrir allt nýtingarsvæði Hellisheiðar-
virkjunar. Aðgengileg borsvæði duga til að afla orku fyrir virkjunina til næstu tíu ára og nýlega var 
lokið við áfanga við yfirborðsrannsóknir fyrir ný svæði í Hverahlíð og Norðurhálsum. Áætlun er til 
staðar um frekari rannsóknir á nýjum svæðum.  

 

 

Einn mælikvarði hækkar á Nesjavallasvæðinu. Búið er að meta aðgengileg borsvæði og áætlað að 
þau dugi til að afla orku fyrir virkjunina til næstu tíu ára. Mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á 
uppbótarsvæðum Nesjavalla til að tryggja orku eftir þann tíma. Aðrir mælikvarðar haldast óbreyttir. 
Vinnsluþéttleiki er enn of mikill, vatnsból helst í þremur þar sem vísbendingar eru um hitahækkun í 
lindum í Þingvallavatni og vegna vísbendinga um að áhrif niðurdælingar gæti í efri 
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grunnvatnslögum fær áhrif niðurdælingar ekki hæstu einkunn. Litlar breytingar eru á vermi, 
niðurdráttur er innan marka og hiti er óbreyttur. Rannsóknir og þróun á svæðum er í farvegi. 
Viðnámsmælingum á svæðinu er lokið, beðið er erftir skýrslu um niðurstöður og IDDP rannsóknir 
gætu stækkað svæðið niður á við.  

 



Sporleysi – Orkuskipti SF 291 - 25. maí 2020 
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í umhverfismálum

Marta Rós Karlsdóttir og Hafrún Þorvaldsdóttir ON, Jóhannes Þorleiksson Veitur og Hólmfríður Sigurðardóttir OR



Sporlaus vinnsla og starfsemi – Til fyrirmyndar í umhverfismálum



Stjórn OR:

Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við 

með sporlausri vinnslu og starfsemi með því að 

skilgreina viðmið og áherslur



Sporlétt vinnsla ON

Marta Rós Karlsdóttir, 
Forstöðuman Auðlinda ON



Sporlaus/sporlétt vinnsla og starfsemi 

• ON stofnaði faghóp í upphafi árs 
2019:
- Skilgreina þýðingu hugtaka fyrir ON
- Halda utan um verkefni 
- Setja fram markmið og mælikvarða 

• Áhersluþættir ON eru að lágmarka:
- Gaslosun, H2S og CO2

- Losun jarðhitavökva og vinnsluvatns
- Rask á umhverfi vegna framkvæmda
- Jarðskjálftavirkni vegna niðurdælingar

• Tillögur að markmiðum fyrir 
hvern áhersluþátt kynntar stjórn
ON í mars 2020:
- Endanlegt markmið: Núll-áhrif ekki 

möguleg, en raunhæf og 
metnaðarfull markmið verða sett

• Verkefnastofn um 
kolefnishlutleysi OR samstæðu 
2030



Eru „núll-áhrif“ raunhæft markmið eða næst sporleysi með 90-99% 
árangri?



Gaslosun – Markmið til 2030

• Niðurdæling og hagnýting koltvíoxíðs (CO2):
• Um 90% á Hellisheiði 
• Um 85% á Nesjavöllum 
Í samhengi við kolefnishlutleysi 2030 þýða þetta að árlega þarf að binda 4.000 tonn CO2

við Hellisheiði og 2.000 tonn CO2 við Nesjavelli, samtals um 6.000 tonn. 

• Niðurdæling brennisteinsvetnis (H2S): 
• A.m.k 95% á Hellisheiði 
• A.m.k 90% á Nesjavöllum

• Næstu árangursskref í virkni:
• 2021 á Nesjavöllum
• 2022 á Hellisheiði



Gaslosun: H2S og CO2

Hvað hefur verið gert?

Lofthreinsistöð á Hellisheiði með CarbFix/SulFix niðurdælingu:

CO2: 35% niðurdæling, eða um ~12.200 tonna afkastageta

H2S: 75% niðurdæling, eða um ~7.000 tonna afkastageta

Binding með landgræðslu og skógrækt:

ON bindur ~ 1.840 tonn á ári (2019) 

OR samstæða bindur ~ 6.500 tonn CO2 á ári

Hvað er verið að gera?

Forhönnun á næstu skrefum:

- Hreinsun CO2 til hagnýtingar (GECO verkefni) á HEL ~ 2.500 tonn CO2

- Stækkun lofthreinsistöðvar á HEL ~ 60-90% niðurdæling samtals

- Lofthreinsistöð á NES ~ 

Undirbúningur á tilraunauppsetningu á lofthreinsistöð á NES (GECO 
verkefni) ~ 1.000 tonn CO2

Áskoranir framundan

Niðurdæling eða hagnýting á (samtals frá HEL og NES):

CO2: Bein losun enn ~ 36.000 tonn

H2S: Bein losun enn ~10.000 ton



Aðgerðaráætlun á Hellisheiði
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Aðgerðaráætlun á Nesjavöllum
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Lágmörkun á losun jarðhitavatns og 
vinnsluvatns – Markmið: Alltaf

• Enginn jarðhitavökvi eða 
annað vinnsluvatn verði losað 
á yfirborð í venjulegum rekstri 
- alltaf

• Niðurdæling hafi ekki neikvæð 
heildaráhrif á vinnslueiginleika 
jarðhitakerfa Hengils - alltaf

• Helsta áskorunin nú er á 
Nesjavöllum



Hellisheiði: Losun jarðhitavatns og vinnsluvatns

Hvað hefur verið gert?

- Kæling jarðhitavatns til að auka viðtöku niðurrennslisveitu

- Reglulegt samtal við leyfisveitendur um rennsli á yfirborð

- Ónýttar vinnsluholur nýttar til niðurdælingar 2014-2018

- Nýtt niðurdælingasvæði milli Hverahlíðar og Gráuhnúka tekið í 
notkun 2019

- Ný niðurdælingahola boruð 2019-2020

Hvað er verið að gera?

- Metinn árangur nýs niðurdælingarsvæðis

- Mælaborð í vinnslu til að aðstoða rekstur við bestun á 
rekstri niðurrennslisveitu gagnvart auðlind og umhverfi

- Forhönnun til reiðu á frekari niðurdælingarmöguleikum
ef þörf krefur

Áskoranir framundan

- Minnka innansvæðisniðurdælingu með hjálp nýs mælaborðs

- Áfram áskorun að koma niður mjög heitu niðurrennslisvatni



Nesjavellir: Losun jarðhitavatns og vinnsluvatns

Hvað hefur verið gert?

- Stækkun niðurrennslisveitu svo hún afkasti öllu
jarðhitavatni í grunna niðurdælingu í stað yfirborðslosunar

- Kæla upphitað grunnvatn sem losað er í læk við virkjun

- Niðurdæling á umfram hitaveituvatni á Mosfellsheiði í stað
yfirborðslosunar

Hvað er verið að gera?

- Mælaborð í vinnslu til að aðstoða rekstur við bestun á niðurrennslisveitu
gagnvart auðlind og umhverfi

- Skilgreina staðsetningu á 2 djúpum niðurdælingarholum

- Ferilefnapróf til að skilja betur hegðun grunnrar niðurdælingar og tengsl við
grunnvatn á svæðinu

- Forhönnun á kælilausn fyrir upphitað grunnvatn sem losað er frá virkjun

Áskoranir framundan

- Stemma stigu við hitastigshækkun grunnvatns á 
áhrifasvæði virkjunar frá því raforkuvinnsla hófst

- Tryggja að djúp niðurdæling hafi ekki slæm áhrif á 
orkuvinnslu svæðisins



Lágmarka rask á umhverfi
Markmið: Alltaf

• Framkvæmdir skipulagðar til að lágmarka allt rask- Alltaf

• Frágangur vegna framkvæmda til fyrirmyndar og jafnóðum í verkum 
eins og mögulegt er - Alltaf

• Stækkun landgræðslusvæða um 4 ha á ári á rofnum svæðum utan 
framkvæmdasvæða á umráðasvæðum ON – Árlegt markmið

• 4 ha af landi á ári í skógrækt á umráðasvæðum ON – Árlegt markmið



Lágmarka rask á umhverfi

Hvað hefur verið gert?

- Aðferðir þróaðar og nýttar í endurheimt staðargróðurs

- Allur gróður varðveittur við rask á landi og endurnýttur

- Skógrækt hafin að nýju á Nesjavöllum

Hvað er verið að gera?
- Mælaborð í vinnslu til að fá betri yfirsýn yfir stöðu markmiðs um lágmörkun
rasks

- Landgræðslustjóri skipuleggur frágang á röskuðu landi samhliða lúkningu
verkframkvæmda í samráði við verkefnastjóra

- 4 ha af landi græddir upp árlega utan framkvæmdasvæða

- 4 ha aukning í skógrækt á ári hverju

Áskoranir framundan

- Skipuleggja framkvæmdir þannig að frágangur geti átt
sér stað jafnóðum

- Binding með landgræðslu og skógrækt



Jarðskjálftavirkni – Markmið

• Vinnsla og niðurdæling valdi ekki skjálftum sem valda skemmdum 
og/eða meiðslum - Alltaf

• Finnanleg skjálftavirkni í byggð vegna jarðhitanýtingar verði ekki meiri 
en finnanleg náttúruleg skjálftavirkni



Jarðskjálftavirkni

Hvað hefur verið gert?

- Verklag þróað og innleitt við niðurdælingu til að lágmarka líkur
á finnanlegri skjálftavirkni (2014)

- Frummat á skjálftahættu fyrir öll ný niðurdælingaverkefni

- Þéttara skjálftanet sett upp til að fá betri yfirsýn yfir skjálfta á 
svæðinu (2016)

- Fyrsta tilraun til að meta áhrifasvæði skjálftavirkni vegna
jarðhitavinnslu ON

Hvað er verið að gera?

- Mælaborð í vinnslu til að fá betri yfirsýn yfir stöðu markmiðs um lágmörkum
finnanlegrar skjálfravirkni

- Dýpka skilning á sambandi niðurdælingar og skjálftavirkni sem hluti af
CarbFix2, S4CE og COSEISMIQ verkefnunum

- Hröðun mæld í Hveragerði til að meta hvaða skjálftar (stærð og 
staðsetning) finnast í Hveragerði innan áhrifasvæðis ON

Áskoranir framundan

- Betrumbæta mat á áhrifasvæði skjálftavirkni vegna nýtingar

- Áframhaldandi þekkingarmiðlun til almennings

- Tryggja að allir ferlar í rekstri virkjana styðji/ vísi í verklag við
niðurdælingu þegar við á



Mælaborð í vinnslu



Mælaborð í vinnslu



Orkuskipti í samgöngum – Til fyrirmyndar í umhverfismálum



Stjórn OR:

Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því 

að vera í forystu að  skapa aðstæður og veita 

þjónustu sem örvar orkuskipti



Orkuskipti í 
samgöngum

Jóhannes Þorleiksson

Forstöðumaður rafveitu Veitna

22



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under Grant Agreement No. 864242
Topic: LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities

Sustainable energy Positive & zero carbon Communities

Markmiðið eru 
sjálfbærar borgir og 
kolefnisjöfnun borga

Okkar áskorun og 
áherslur í verkefninu 
eru orkuskipti í 
samgöngum

Sjö evrópskar 
borgir með 
mismunandi 
áskoranir

Reykjavíkurborg og OR 
samstæða hlutu styrk 
Evrópusambandsins 
samtals uppá 160 mkr. 



Veitur – aflvaki orkuskipta

• Uppbygging innviða á Borgarlandi

- undirritaðir samningar við:
- Reykjavíkurborg 2019

- Akranes 2019

- Garðabæ 2020

- Samningur í vinnslu við:
- Seltjarnarnes 2020

- Kópavog 2020

• Fyrirmyndarfjölbýlið í vinnslu 2020

- Markmið - markaðurinn leysi áskoranir fjölbýlis

- Samtal við þjónustuaðila hleðslulausna

- Samtal við fjölbýli

- Tengja fjölbýli og þjónustaðila



Veitur – aflvaki orkuskipta

• Rafvæðing hafna

- Skýrsla kynnt fyrir borgarráði um rafvæðingu hafna 2020

- Fyrsti áfangi. Rafvæðing minni skipa -lokið

- Annar áfangi. Rafvæðing flutningaskipa - í hönnun

- Þriðji áfangi. Rafvæðing skemmtiferðaskipa – á undirbúningsstigi

- Viljayfirlýsing um annan áfanga 2021



Veitur – aflvaki orkuskipta

• Strætó og Borgarlína – 2020

- Aflaukning fyrir hlöður á Hesthálsi 750 kW

- Gott samstarf milli Strætó og Veitna

- Val á orkugjafa fyrir Borgarlínu - rýni á skýrslu

• Álagsstýringar - Í vinnslu

- Verkefni tengt aukinni vöktun kerfisins 2020

- Verkefni og viðræður varðandi stýringu álags í dreifikerfi rafmagns 2020-2025



Orkuskipti í 
samgöngum

Hafrún Þorvaldsdóttir, 

Sölustjóri ON



Hefur verið gert



Hleðslunet ON í dag - 22kW og 50kW



Verið að gera



Orkusjóðsstyrkir til ON

Tveimur styrkjum úthlutað á árinu 2019 sem ætlaðir eru til að efla hleðslunetið 
verulega og fjölga tengjum fyrir notendur um land allt:

• 17 nýjar 150kW hleðslur á 10 staðsetningar og 1x50kW hleðsla 

• 20 nýjar 22kW hleðslur við hótel og gististaði víðs vegar um landið

• Áætlaður uppsetningartími er 1-2 ár (2020 og 2021)



Væntanleg uppfærsla á 150kW hleðsluneti við hringveginn Væntanleg uppfærsla á 22kW hleðsluneti við hótel

Mun öflugra hleðslunet fyrir rafbíla



Væntanlegt hleðslunet ON
- með allri þjónustunni



Framundan



Framtíðin í orkuskiptum

Ný hleðslulausn fyrir heimilin, fjölbýlin og fyrirtækin:

• 112 hleðslur í tilraunauppsetningu sumar 2020

• Áætlað roll-out á nýrri hleðslulausn ON ágúst 2020

• Viðbrögð markaðarins lofa góðu – fjölmörg tilboð í vinnslu



Dæmi um tilboð til 
húsfélags í nýrri 
hleðslulausn ON



Náum markmiðum okkar um orkuskipti

Ný hleðslulausn fyrir heimilin, fjölbýlin og fyrirtækin

Hleðslulausnin sameinar helstu krafta OR samstæðunnar til að veita viðskiptavinum 
framúrskarandi heimahleðslu- og fyrirtækjalausn:

• Gott og viðráðanlegt verð fyrir allan almenning - búnaður, rekstur og viðhald innifalið

• Gott aðgengi að þjónustu - þjónustuver og þjónustuvakt

• Gott viðskiptaumhverfi – reikningagerð, ferlar og samskipti 

• Góður aðgangur að rafmagni og virðiskeðju

• Góður aðgangur að verktakageira (rafvirkjar og jarðverktakar)



Hagsýni
Framsýni
Heiðarleiki

3 June 2020
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2020, fimmtudaginn 12. mars kl. 13:00 var haldinn 287. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 


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


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


Þorvaldsdóttir. 
 


Einnig tóku þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri, Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, 


Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála og Bryndís María 


Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds. Einnig Davíð Arnar Einarsson og Sturla Jónsson 


endurskoðendur frá GrantThornton og Lárus Finnbogason og Sunna Jóhannsdóttir frá 


endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála lagði fram til samþykktar ársreikning 


Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2019. Reikningurinn var kynntur á fundi stjórnar 9. 


mars s.l. Gerð grein fyrir kröfu frá ESMA um yfirlýsingu sem mun koma inn í skýrslu 


stjórnar og greinargerð í árshlutauppgjöri. Yfirlýsingin er svohljóðandi. 


 


Vegna Covid-19 veirunnar er ljóst að faraldurinn muni hafa áhrif á efnahagslíf 


Íslands og heimsins. OR gerir reglulega álagspróf þar sem gert er ráð fyrir 


gengisfalli, lækkun álverðs og verðbólgu. Sjóðsstaða er sterk um þessar mundir og 


er í dag um 21,4 milljarðar jafnframt hefur félagið aðgang að lánalínum að fjárhæð 


7 milljarðar út árið 2020.  Félagið er vel rekstrarhæft og getur vel tekið á sig áföll 


um fyrirsjáanlega framtíð. 
 


Davíð Arnar Einarsson, endurskoðandi gerði grein fyrir endurskoðunarskýrslu og vinnu 


við endurskoðun reikningsins. 
 


Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, gerði grein 


fyrir umsögn endurskoðunarnefndar um ársreikninginn og aðkomu nefndarinnar að 


endurskoðunarvinnunnar. 
 


Reikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða. Reikningurinn verður staðfestur 


með rafrænni undirskrift stjórnarfólks. 
 


Klukkan 13:35 viku fulltrúar frá endurskoðunarnefnd og endurskoðendur af fundi. 


 


2. Lagðar fram svohljóðandi tillögur til aðalfundar: 
 


Tillaga um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir greinargerð.  
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 


arðgreiðslu að fjárhæð 1.750 milljónir króna eð tæplega 1% af eigin fé í árslok 2019. 


Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 


samkvæmt fjárhagsspá fyrir tímabilið 2020-2025. 
 


Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa 


Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal. Eyþór Laxdal Arnalds 


og Hildur Björnsdóttir sitja hjá.  
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Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður 


Lyngdal og Halldóra Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 


Á undanförnum árum hefur Orkuveita Reykjavíkur stuðlað að auknum kaupmætti 


viðskiptavina sinna. Frá árinu 2017 hafa gjaldskrár rafmagnsdreifingar og 


vatnsveitu lækkað um 20% að raungildi. Gjaldskrár hitaveitu og fráveitu hafa hins 


vegar fylgt verðlagi.  


Á nýliðnu ári ákvað Orkuveita Reykjavíkur að styðja að fullu við lífskjarasamninga 


á vinnumarkaði og takmarka breytingar á gjaldskrá við 2,5% að hámarki. Breytingar 


á gjaldskrá í upphafi ársins námu 0,6% til 2,5% og það er ætlunarverk okkar að 


styðja áfram við lífskjarasamningana og halda gjaldskrárhækkunum í lágmarki.  


Orkuveita Reykjavíkur hefur samfélagsábyrgð að leiðarljósi. Vegna þeirra 


fordæmalausu aðstæðna sem nú eru í heiminum og sterkrar stöðu fyrirtækisins, vill 


Orkuveitan taka þátt í því að viðhalda atvinnu í landinu og horfir því til þess að flýta 


fjárfestingum á þessu og næsta ári sem ella hefðu beðið.  


 


 
 


Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Halldóra Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 


Orkuveitan og dótturfélög hennar eiga að kappkosta að lágmarka gjaldskrár á 


erfiðum tímum. Nú kann að vera rétti tíminn til að auka fyrirbyggjandi viðhald og 


arðbærar fjárfestingar hjá Veitum og Orku náttúrunnar 
 


Tillaga um þóknun stjórnar: Sigríður Rut Júlíusdóttir, formaður starfskjaranefndar, lagði 


fram að kynnti svohljóðandi tillögu um þóknun stjórnar. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 


Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


að eftirfarandi tillaga verði samþykkt: 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2019 


verði kr. 182.319,- á mánuði fyrir aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. 


Greiðslur til varamanna verði kr. 51.047,- á fund. 
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Jafnframt verði heimilt að greiða upp í laun ársins 2020 kr. 182.319,- á mánuði fyrir 


aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. Greiðslur til varamanna verði kr. 


51.047,- á fund. 
 


Umræður. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.  
 


Endurskoðun. Svohljóðandi tillaga um endurskoðun vegna ársins 2020 lögð fram: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton 


endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 


2020.  
 


Umræður. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.  


 
 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 13:55. 


 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 23. 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 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. 





		STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

		Fundi slitið kl. 16:37.

		Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 9. mars 2020.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2020, miðvikudaginn 8. apríl kl. 13:00 var haldinn 289. 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, Halldóra Lóa 


Þorvaldsdóttir. 
 


Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála lagði fram svohljóðandi tillögu um 


breytingu á fjárhagsáætlun vegna aukinna fjárfestinga. 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að auka fjárfestingar hjá OR 


samstæðu um 2 ma.kr fyrir árið 2020 og að stefnt sé að því að auka fjárfestingar hjá 


OR samstæðu um allt að 4 ma.kr. á árinu 2021, sem kemur aftur til afgreiðslu við 


gerð fjárhagsspár í haust. Í tillögunni felst breyting á samþykkti fjárhagsáætlun 


ársins 2020, sem samþykkt var í stjórn á SF280 þann 30. september 2019. 


Samtals áætlaðar fjárfestingar fyrir árið 2020 verða því 19,7 ma.kr. og árið 2021 


22,7 ma.kr. 


Tillagan samþykkt samhljóða 
 


2. Lögð fram svohljóðandi tillaga til aðalfundar um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir 


greinargerð: 


 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 


arðgreiðslu að fjárhæð 3.000 milljónir króna eða tæplega 1,6% af eigin fé í árslok 


2019.  


Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 


samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2020-2025. 


Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar 


Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arndals og Hildur 


Björnsdóttir sitja hjá. 
 


3. Lagðar fram svohljóðandi tillögur um auknar fjármögnunarheimildir og útgáfuramma 


skuldabréfa: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála 


aukna heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns 


fyrir allt að 17 milljarða króna á árinu 2020 vegna covid-19 þar sem um 10 ma.kr. 


eru hugsaðir til endurfjármögnunar eigendalána. Samtals fjármögnunar heimild 


fyrir árið 2020 yrði þá alls 30 milljarðar en í spá er gert ráð fyrir fjármögnun alls 


28 ma.kr. 


Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná 


yfir.  


 


Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, 


Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og 


Hildur Björnsdóttir sitja hjá. 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma 


skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 30.000.000.000. 


Heildarstærð útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 


80.000.000.000. 


Í samþykktinni felst einnig heimild til forstjóra og/eða framkvæmdastjóra Fjármála 


til undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir. 


 


Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, 


Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og 


Hildur Björnsdóttir sitja hjá. 
 


4. Önnur mál. 
 


• Formaður starfskjaranefndar leggur fram svohljóðandi tillögu. Tillögunni fylgir 


greinargerð:  
 


Starfskjaranefnd leggur til að fyrri ákvörðun stjórnar dags. 12. mars 2020 um 


þóknun stjórnar til framlagningar á aðalfundi verði afturkölluð og að stjórn 


Orkuveitu Reykjavíkur leggi það til við aðalfund að stjórnarlaun verði óbreytt. 
 


Samþykkt samhljóða. 
 


• [Bókun tekin út vegna trúnaðar) 
 


• Forstjóri upplýsti um erindi SKE, dags. 8. apríl 2020, varðandi skoðun á 


orkumarkaði á Íslandi.  


 
 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 13:50. 


 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 27. apríl 2020. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir,  


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  


Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  


Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 








ÖH stefna lögð fyrir stjórn OR 25. maí 2020







Fjárhagslegur styrkur og 


hagkvæmni sem tryggir 


þjónustu í takt við þarfir 


samfélagsins


Virðing fyrir þörfum 


viðskiptavina og góð og 


örugg þjónusta


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN: 


Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 


leiðarljósi


Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman


Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt


Heildarstefna OR samstæðunnar


Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum


Framtíðarsýn og grunnstoðir stefnu







Stefna í öryggis- og heilsumálum


Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu 


Reykjavíkur. Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við 


framkvæmd þess.


OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og 


vinnuumhverfismálum og einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem 


starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem 


enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir bíði heilsutjón vegna 


starfseminnar.


Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins 


öryggis samstarfsfólks og leitast við að koma auga á, meta og stjórna 


áhættum í vinnuumhverfinu.


Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og 


heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu 


fyrirtækisins.


OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og 


heilbrigðismál.


Núverandi stefna Breytingatillaga


Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ekkert 


verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess. 


OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og 


einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með því að 


skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir 


bíði heilsutjón vegna starfseminnar. 


Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins 


öryggis samstarfsfólks og leitast við að koma auga á, meta og stjórna 


áhættum í vinnuumhverfinu. 


Fyrirtækið vinnur markvisst að því að: 


• Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn


• Að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera 


umbætur


• Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og 


öruggustu vinnubrögð


• Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf 


og þjálfun


• Stjórnendur staðfesta með eftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé 


samkvæmt verkferlum og að áhættum sé stýrt


Stefna í öryggis- og heilbrigðismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR 


og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.


OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og 


heilbrigðismál. 







• Lykilmælikvarði, fjarveruslysatíðni (H-tala)


– Markmið er „núll slys“ 


• Ekki fleiri slys.


• Minni fjarvistir vegna slysa og veikinda


• Úr 4% árið 2018 í 3,6% 2023


Markmið og mælikvarðar







• Innleiðing á nýjum ÖH grunni (Björg)


– Framvinda mæld


• lokið/ekki lokið


• Útfæra aðgerðir til að lækka 


veikindafjarveru sérsniðnar að 


„markhópum“


• Innleiða ISO 45001


– Viðbrögð við ágöllum og ábendingum frá 


úttekt BSI 2019


• Meðferð hættumerktra efna- frávik


• Úrbótaferli vegna atvika – frávik


• Þátttaka í stefnuverkefnum sviða og 


dótturfélaga


Stefnuáætlun 2020 


Stefnuverkefni ÖH


Tíðni veikinda Hlutfall Markmið Hlutfall


Engin veikindi 27%
Halda 41%


0-2,5 dagar 14%


2,5-4 dagar 10%


25% lækkun 52%
4-6,5 dagar 15%


6,5-13 dagar 17%


13-25 dagar 10%


Fleiri en 25 dagar 7% Óbreytt 7%


Markmið um fjarveru vegna slysa og veikinda


2018 4,00%


2019 3,92%


2020 3,84% Alm. Markaður


2021 3,76%


2022 3,68%


2023 3,60%








Mannauður hjá 
OR


Stjórnarfundur OR


Sólrún Kristjánsdóttir


25.maí 2020







Fjöldi fastráðinna frá 2005


526
560


599 607 595


517


453
426 420 422


451


492
512


541
559 548 535







Fastráðið starfsfólk er 548 í dag


Fyrirtækin


Störfum


Kynjum


Carbfix
4


Gagnaveita
48


Orka náttúrunnar
88


OR móðurfélag
203


Veitur
205


Iðnaðarfólk
200


Ófaglærðir
59


Skrifstofufólk
64


Sérfræðingar
186


Stjórnendur
39


69%
Karlar
376


31%
Konur


172







Mælaborð fyrir stjórnir


• Slóðin er tableau.or.is


- Krefst VPN tengingar


• Mannauðsmælaborð er fyrsta mælaborðið þar en þarna munu 


birtast upplýsingar sem sýna ýmsa mælikvarða varðandi rekstur 


samstæðunnar.



http://tableau.or.is/#/home

http://tableau.or.is/#/workbooks/822?:origin=card_share_link





Á döfinni í mannauðsmálum 







Fjöldinn allur af reglubundnum verkefnum…







Mannauður – Samstæðan 


• Verkefnamenning 


- Ýmis verkefni þvert á samstæðu


- Áhersla núna: Markviss fræðsla 


• Skilgreind almennt þvert á samstæðu og störf


• Hafin er stjórnendafræðsla í samvinnu við ráðgjafa


- Verkefnamiðað starfsumhverfi 


- Fækkun hefðbundinni vinnustöðva um 30%


- Vinnuaðstaða sem styður við teymisvinnu þvert á skipurit 


- Tryggja að tæknin styðji við sveigjanleika starfsfólks







Mannauður – Samstæðan


• Samlegð samstæðu í mönnun


- Fyrirtæki vinna að sameiginlegu markmiði að nýta mannauðinn enn 


betur með aukinni teymisvinnu og auknum sveigjanleika í takt við 


aðstæður á markaði


- Nýtt samþykktarferli ráðninga


- Verkefni tengd nýjum kjarasamningum


- Útfærsla á styttingu vinnuvikunnar frá 1. apríl sl.


- Breyting á launakerfum aukið vægi ábyrgðar, frammistöðu og hæfni







Mannauður og menning


• Stefnumótun og skilgreining 


þjónustuhlutverks.


- Áhersla lögð á að sviðið 


samlagist sem ein heild en ekki 


ólíkir hópar.


• Mikil áhersla lögð á að draga 


vagninn í breyttu vinnuumhverfi.


- Teymisvinna, þverfaglegir hópar, 


tæknin styður við.


Stjórnhættir og stefna


• Efling teymis og stuðningur við 


samvinnu.







Rannsóknir og nýsköpun


• Stuðningur við nýtt 


stjórnendateymi. 


• Stuðningur við vinnuskipulag 


innan sviðsins.


Carbfix


• Stuðningur við vöxt og 


samlögun nýs hóps.







Þjónusta


• Námslína Þjónustu uppfærð 


út frá tæknibreytingum og 


þörfum framtíðar.


• Stefnuverkefni Þjónustu: 


- 100% starfsmannasamtala 


lokið með fræðsluáætlun.


- Gera störf þjónustufulltrúa í 


þjónustuveri sérhæfðari, dýpri 


þekking sem leiðir til betri 


úrlausna á fyrsta stigi 


þjónustu.


Fjármál


• Greining á ferlum og vinnulagi 


út frá dreifingu álags.


• Námslína Fjármála uppfærð út 


frá tæknibreytingum og 


þörfum framtíðar. 


• Stefnuverkefni Fjármála


- Viðburðir, upplýsingagjöf og 


verkefnaskipulag.







Gagnaveita Reykjavíkur


• Stuðningur við lykilverkefni 


• Efla starfsþróunarmöguleika innan samstæðu 


• Hraður og breytilegur fjarskiptamarkaður sem stýrir fókus og 


hefur áhrif á dagleg og mánaðarleg verkefni 


Stefnuverkefni GR:
• Efla fólk með því að sýna því að það sé 


traust, virðing, samstaða og skýr ábyrgð
• Minna veikindahlutfall með aðgerðum 


sem hlúa að starfsfólki







Orka náttúrunnar


• Þátttaka í stefnumótun ON hvað varðar mannauðsmál


- Lykilárangursþáttur: Our Culture


• Stuðningur við nýtt stjórnendateymi


• Vörumerki ON, mælikvarðar og árangursþættir varðandi starfsfólk, 


umsækjendur og fræ framtíðar.


Stefnuverkefni Orku náttúrunnar: 
• Öryggis- og heilsuvegferð ON - „Því það er enginn eins 


og þú“







Veitur


• Innleiðing á nýju skipuriti og stuðningur við stjórnendur 


• Aukin áhersla á þverfaglega teymisvinnu og yfirsýn 


• Stuðningur við lykilferla Veitna


• Lykilmannagreining 


Stefnuverkefni Veitna: 
• 100%  hlutfall starfsfólks í starfsmannasamtal 
• Verkefnamiðuð vinnuaðstaða „One team spirit“
• Breyting á skipulagi til að styðja við verkefnamenningu
• Þjálfun í samþættingu nýsköpunar og þjónustu fyrir 


eigendur lykilferla







Helstu niðurstöður úr vinnustaðargreiningar


6/3/2020







Lykilmælikvarði: Starfsánægja


Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu
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NPS - Meðmælavísitala


Ég get mælt með því við aðra að sækja um starf hjá fyrirtækinu
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Þekking mín og reynsla nýtist vel í starfi mínu
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Ég leita stöðugt nýrra tækifæra 
til að bæta árangur minn í starfi
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Launakjör
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Heildarlaun OR Launavísitala


Launaþróun OR 2014-2020


Vísitala heildarlauna OR í samanburði við launavísitölu (2014=100)


Kjarasamningar í orku- og 
veitugeira 2015 höfðu hærri 
upphafshækkanir en samningar 
almennt á markaði.  
Jafnaðist út strax á árinu 2016.


Opinbert starfsfólks hefur 
leitt hækkanir launavísitölu á 
allra síðustu árum. 


Kjarasamningsáhrif hjá OR 
vegna 2019 komu ekki fram 
að fullu fyrr en á árinu 2020.







Launaþróun OR 2014-2019


Vísitala heildarlauna OR í samanburði við launavísitölu (2014=100)


Kjarasamningar í orku- og 
veitugeira 2015 höfðu hærri 
upphafshækkanir en samningar 
almennt á markaði.  
Jafnaðist út strax á árinu 2016.


Opinbert starfsfólks hefur 
leitt hækkanir launavísitölu á 
allra síðustu árum. 


Kjarasamningsáhrif hjá OR 
vegna 2019 komu ekki fram 
að fullu fyrr en á árinu 2020.


146


100


147


100


105


110


115


120


125


130


135


140


145


150


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Heildarlaun OR Launavísitala Veitustarfsemi







Breytingar á samsetningu launa 2014-2020


Skipulag vinnu breyst og stærri hluti nú greiddur fyrir dagvinnu


84%


90%


2014


2019


Reglubundinn dagvinnulaun (8 tímar) sem hluti af heildarlaunum







Breytingar á samsetningu launa 2014-2019


Hlutfall annarra greiðsla hefur að sama skapi lækkað


11%


7%


3%


0%


3%


3%


2014


2019


Breytileg laun (yfirvinna/vaktir) Akstur Önnur laun (uppbætur/stjórnarlaun)


Vinnudegi iðnaðar- og verkafólks breytt úr 10 tíma í 8 tíma.


Vinnudagur styttur án framleiðni taps.


Akstursgreiðslur felldar niður þvert á samstæðuna







Yfirvinnutímum hefur fækkað


Meðalyfirvinnutímar á mánuði hjá starfsfólki með greidda yfirvinnu
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Laun OR og fyrirtækja í orkugeira


Launadreifing – Launakönnun Intellecta (laun 2019)











Mannauður í COVID
Til upprifjunar 







Stuðningur við starfsfólk og stjórnendur


Starfsfólk


• Góð ráð til að efla andann og 
auðvelda fjarvinnu


• Aðgengi að sálfræðiaðstoð í 
gegnum Teams


• Skipulögð líkamsrækt í rafrænni 
samveru


• Tækniþjónustan efld


• Vinnustöðvar sendar heim til fólks 
í sóttkví


Stjórnendur


• Stuðningur frá Mannauði


- Líðan starfsfólks


- Eftirfylgni og stuðningur við fólk í 


sóttkví


- Verkefnastaða í fjarvinnu


- Rafræn fræðsla


- Aðstoð við mismunandi áskoranir 


fyrirtækja og teyma







Tvær kannanir gerðar á líðan og högum starfsfólks


Starfsánægja há


Álag ekki aukist


Almenn ánægja og 
þakklæti


Mörgum leið betur 
en venjulega


Litlum hluta leið verr


Fyrri könnun 2. apríl 2020







Tvær kannanir gerðar á líðan og högum starfsfólks


Seinni könnun 22. apríl 2020


Frekari skýringa leitað að 
tækifærum og áskorunum í 
breyttu verklagi og heimavinnu.







Mannauður eftir COVID







Hvað breyttist eftir COVID?


• Nýjar áskoranir
- Hvað við ættum að undirbúa okkur fyrir hefur breyst?


- Hvernig við ættum að undirbúa okkur þarf líka að breytast?


- Fleiri framtíðir


• Nýjar áherslur
- Stjórnunarbylting og tæknibylting


- Starfsfólk orðið enn mikilvægara og ólíkar þarfir starfsfólks


• Nýjar aðferðir
- Byggja upp sterkari innviði sem þola betur vind


- Meiri samvinna en áður milli „ólíkra“ deilda/sviða


- Hraði verkefna aukist


- Leyfi til að gera mistök







Hömrum járnið… 


• COVID hraðaði eina stærstu umbreytingu atvinnulífsins síðustu áratugi


- Breytt vinnubrögð – halda í það sem virkaði vel 


- Ætlum ekki aftur í sama gamla farið 


- Stórefla fjarvinnu og teymisvinnu 


• Mannauður leiðir vinnuhóp um aukinn sveigjanleika í störfum allra í 
samstæðunni 


- Vorfundur stjórnenda 11. júní mun fjalla um lífið eftir COVID í samstæðunni


• Skýr tengsl við stefnuverkefni Mannauðs 2020: 


- Tækifæri framtíðanna


- Verkefnamenning







Takk fyrir
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2020, mánudaginn 23. mars kl. 13:00 var haldinn 288. 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, Halldóra Lóa 


Þorvaldsdóttir. 
 


Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Lagðar fram fundargerðir SF 285, 286 og 287. Undirritun frestað. 
 


2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála fór yfir stöðu fjármögnunar og 


fjárhagsleg áhrif Covid-19 á samstæðuna. Einnig gerð grein fyrir sviðsmyndum 


varðandi arðgreiðslur og fjárfestingar á árinu 2020 og næstu ár. Umræður. 
 


Stjórn óskar bókað:  


Vegna þeirra aðstæðna sem nú eru í heiminum og sterkrar stöðu fyrirtækisins, vill 


Orkuveita Reykjavíkur styðja við eigendur sína og viðskiptavini með margþættum 


aðgerðum. Í fyrsta lagi að flýta fjárfestingum á þessu og næsta ári sem ella hefðu 


beðið. Í öðru lagi að kappkosta að lágmarka gjaldskrár sem og að rýmka gjaldfresti. 


Í þriðja lagi skoða fjárhagsleg samskipti Orkuveitunnar og eigenda. Í fjórða lagi að 


huga að sölu eigna. 
 


Stjórn felur formanni og varaformanni ásamt stjórnendum fyrirtækisins að ræða við 


eigendur um útfærslu framangreindra þátta.  
 


3. Grettir Adolf Haraldsson mætti til fundarins klukkan 14:30 og kynnti ásamt Magneu 


Guðmundsdóttur og Atla Bollasyni hönnuðum, svohljóðandi tillögu um framkvæmdir í 


Elliðaárdal. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út 


framkvæmdaáfanga 2.1 að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli 


kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Áfangi 2.1 tekur til jarðvegsframkvæmda 


og frágangs á yfirborði á útisvæðinu við húsaþyrpingu OR í Elliðaárdal. Stjórn felur 


forstjóra jafnframt að ganga til samninga við verktaka um að ráðast í framkvæmd 


verksins svo fremi að hagstæðasta tilboð sem berst uppfylli gæðakröfur hönnuða og 


sé ekki hærra en sem nemur kostnaðaráætlun hönnuða að viðbættum 30% 


vikmörkum.  


Samþykkt samhljóða. 
 


4. Bjarni Snæbjörn Jónsson mætti til fundarins kl 14:45 og kynnti niðurstöðu 


gildakönnunar sem gerð var meðal starfsmanna samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. 
 


5. Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri mætti til fundarins kl 15:15 og gerði grein fyrir 


viðbrögðum OR samstæðunnar vegna Covid-19. 
 


Stjórn óskar bókað:  


Orkuveitusamstæðan sinnir grunnþörfum samfélagsins og þar má ekki verða brestur 


á. Stjórn OR vill þakka öllu starfsfólki samstæðu OR fyrir frumkvæði, fyrirhyggju 


sem og ábyrg og fumlaus viðbrögð við þeirri hættu sem Covid 19 skapar. 
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6. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 19. mars s.l. og um stöðu 


forðagæslu dags. 19. mars s.l. Umræður. 
 


7. Kenneth Breiðfjörð, forstöðumaður Innkaupa kom á fundinn kl 15:45, lagði fram og 


kynnti innkaupastefnu. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða. Kenneth lagði einnig fram 


og kynnti innkaupayfirlit ársins 2019. 
 


8. Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs og menningar mætti til fundarins 


kl. 16:00 kynnti breytingu á mannauðstefnu. Stefnan borin upp og samþykkt samhljóða. 


Siðareglur rýndar og samþykktar óbreyttar. Starfskjarastefna rýnd og samþykkt óbreytt.  
 


9. Sólrún gerði grein fyrir stefnuverkefni Mannauðs og menningar vegna ársins 2019 og 


lykiláherslum ársins 2020. 
 


10. Hallur Símonarson, innri endurskoðandi mætti til fundarins kl 16:24 ásamt Guðjóni 


Hlyni Guðmundssyni. Lagður fram samningur um innri endurskoðun samstæðu 


Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður. Samningurinn borinn upp og samþykktur með 


atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússon, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur, 


Hildar Björnsdóttir og Eyþórs Laxdal Arndals. Valgarður Lyngdal situr hjá. Valgarður 


og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir óska bókað: 
 


Við undirrituð, fulltrúar Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar í stjórn OR, lýsum 


yfir ánægju með þær breytingar sem gerðar hafa verið á samningi um innri 


endurskoðun, en þær kveða meðal annars á um stjórnskipulegt óhæði innri 


endurskoðanda OR og milliliðalausan aðgang stjórnar og/eða einstaka 


stjórnarmanna að honum. Með þessum breytingum er komið til móts við sjónarmið 


minnihlutaeigenda um mikilvægi þess að innri endurskoðandi OR sé óháður 


eigendum fyrirtækisins. 
 


Hildur Björnsdóttir yfirgaf fundinn kl 16:30. 
 


Hallur Símonarson gerði grein fyrir sveigjanleika og breytingum á 


endurskoðunaráætlun sem fyrirhugað er að viðhafa á meðan breytingar eru í starfsemi 


fyrirtækisins vegna Covid-19.  
 


Guðjón Hlynur gerði grein fyrir niðurstöðum eftirfylgniúttektar vegna úttektar á 


vinnustaðamenningu og mannauðsmálum OR. Umræður.  
 


Stjórn samþykkir að óska greinargerðar frá endurskoðunarnefnd um þann þátt í 


eftirfylgniúttektinni, sem snýr að skipan stjórna dótturfélaga.  
 


Stjórn óskar bókað: 


Stjórn OR fagnar því hvernig brugðist hefur verið við fyrri skýrslu IE, enda 


mannauður fyrirtækisins ekki síður mikilvægur en auðlindirnar. Mikilvægt er að hlúa 


áfram vel að mannauðsmálum og sofna aldrei á verðinum. Ávallt þarf að tryggja 


skýra ferla svo starfsfólk viti ætíð hvert það geti leitað með erfið mál, í trausti þess 


að á þeim verði tekið. 
 


11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 23. mars 2020 um 


starfsemina á milli stjórnarfunda. 
 


12. Önnur mál. 


• Lögð fram að nýju viljayfirlýsing vegna sölu Landsnets, ásamt minnisblaði 


framkvæmdastjóra fjármála OR, dags. 19. mars 2020. 
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Stjórn samþykkir viljayfirlýsinguna með þeim fyrirvörum sem fram koma í 


minnisblaðinu og með fyrirvara um samþykki eigenda á síðari stigum.  


 


 
 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 17:15. 


 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 8. apríl 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 9. mars kl. 13:00 var haldinn 286. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1 og um fjarfundabúnað. 
 


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


Laxdal Arndals á Bæjarhálsi en Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, 


Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar um 


fjarfundabúnað. 
 


Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri, Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri 


fjármála, Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála og Bryndís 


María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 
 


1. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María Leifsdóttir, 


forstöðumaður reikningshalds, kynntu drög að ársreikningi ársins 2019. Lárus 


Finnbogason gerði grein fyrir aðkomu endurskoðunarnefndar að uppgjörsvinnu. 


Afgreiðslu reikningsins frestað til aukafundar þann 12. mars nk. 
 


2. Ingvar kynnti sviðsmyndir varðandi arðgreiðslur og samanburð við breytingar á 


gjaldskrám. Lögð fram og kynnt svohljóðandi tillaga að arðgreiðslu vegna ársins 2019. 


Tillögunni fylgir greinargerð: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um 


arðgreiðslu að fjárhæð 1.750 milljónir króna eða tæpleg 1% af eigin fé í árslok 2019. 


Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu 


samkvæmt fjárhagsspá fyrir tímabilið 2020-2025. 
 


Afgreiðslu tillögunnar frestað til aukafundar þann 12. mars nk. 


 
 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 14:00. 


 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 12. mars 2020. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir,  


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  


Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,  


Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 








Persónuverndarstefna 
Rýni 2020 - Stjórn OR 25. maí 2020


Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður







Persónuverndarstefna OR 
- Samþykkt í stjórn OR 24. júní 2019 


• Öll meðferð Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á persónuupplýsingum lýtur lögum 


um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem settar eru 


samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll vinnsla persónuupplýsinga innan 


fyrirtækisins sé í samræmi við framangreind lög og framfylgir því að 


vinnsluaðilar sem fá aðgang að persónuupplýsingum fylgi þeim einnig.


• OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað á 


vegum fyrirtækisins og í hvaða tilgangi hún er unnin. OR tryggir að vinnsla 


fari ekki fram í öðrum tilgangi en upplýst hefur verið um nema með fullri 


vitneskju hlutaðeigandi og fullnægjandi heimild samkvæmt 


persónuverndarlögum.


• Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað hjá OR og 


varðar þá sjálfa. Þeir geta andmælt henni telji þeir að hún samræmist ekki 


gildandi lögum og reglum og eftir atvikum krafist þess að rangar, villandi eða 


ófullkomnar persónuupplýsingar verði leiðréttar eða eytt.







• Ekki er talið þörf sé á að gera breytingar á stefnunni. 


Er því lagt til að hún verði samþykkt óbreytt. 


Persónuverndarstefna OR







1. Almenn persónuverndarstefna


- Gildir um alla starfsemi okkar gagnvart viðskiptavinum, starfsfólki og öðrum


- Samþykkt af stjórnum í samstæðu OR og birt á heimasíðum þeirra


2. Greinargerð - almenn ákvæði um innleiðingu stefnunnar


- Upplýst um það sem ber að upplýsa um við öflun upplýsinga


- Almennar upplýsingar um OR sem ábyrgðaraðila


- Hvaða upplýsingar eru unnar (flokkar / tegundir)


- Tilgangur vinnslu 


- Viðtakendur upplýsinga (innan / utan OR)


- Miðlun upplýsinganna til annara lögaðila eða erlendis til 


- Vistunartími  


- Réttur til aðgangs, leiðréttingar, eyðslu, takmörkunar á vinnslu, andmælaréttur


- Réttur til að draga samþykki til baka (ef við á)


- Réttur til að kvarta til Persónuverndar


3. Rekstrarhandbók og sértæk skjöl þar sem við á


- Rafræn vöktun t.d.


- Mat á áhrifum vinnslu persónuupplýsinga


Útfærsla innan OR



https://www.or.is/um-or/fyrir-fjolmidla/upplysingalog-og-personuvernd/





• Vinnsluskrá yfir í CCQ


- Yfirfærsla úr Excel 


- Námskeið


• Innanhússráðgjöf vegna þróunar á kerfum


- Mat á áhrifum vinnsluaðgerða og kerfa


• Vinnslusamningar


• Úttekt persónuverndarfulltrúa


• Beiðnir viðskiptavina


- Engin beiðni um aðgang að upplýsingum 


- Engin beiðni um eyðingu gagna viðskiptavina


• Kvartanir fyrir stjórnvöldum


- Engar 


• Smartmælar Veitna ohf. 


Hvað höfum við verið að gera sl. árið



https://www.veitur.is/vinnsla-personuupplysinga-i-snjollum-maelikerfum





• Mælikvarði: Kvartanir


• Markmið: 0 neikvæð niðurstaða.  


2. Markmið og mælikvarðar
- Hvernig gengur okkur að mæla hvernig við erum að uppfylla stefnuna, ná markmiðinu 







1. Framundan: 


a) Innleiðing á vinnsluskrá 


b) Úttekt persónuverndarfulltrúa OR


a) Átti að vera haust/vetur 2019 en frestað


2. Önnur verkefni:


a) Rýni, gerð og uppfærsla vinnslusamninga 


b) Smartmælaverkefni – MÁP? 


c) Upplýsingatækni –Tékklistar fyrir starfsmenn í upplýsingatækni


d) Vinnsluskrá – námskeið 


3. Stefnuverkefni
- Tímabundin og tímasett átaksverkefni sem styðja við innleiðingu og hvetja til þess að markmiði verði 


náð 
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 291 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 


Dagsetning: 20. apríl 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 25. maí 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. Veiðifélag Andakílsár hreinsaði upp úr veiðihyljum laugardaginn 16. maí. Áætlað er að 
sleppa 30 þúsund tveggja ára seiðum í sleppitjarnir við ána 25. maí. Fundur var haldinn með fulltrúum 
landeigenda í Skorradalhreppi og við Andakílsá 19. maí. 
Tæming Árbæjarlóns hófst 21. apríl og lauk þann 27. apríl. Þetta er árlegur viðburður til að tryggja fiskgengd 
upp Elliðaárnar fram á haust og hleypa laxi niður sem gengið hefur upp árnar sumarið áður. Náið samráð var 
haft við Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Reykjavíkurborg, Stangaveiðifélag Reykjavíkur og 
Veðurstofu Íslands. Vatnsgæðamælingar Hafrannsóknarstofnunnar leiddu í ljós að súrefnismettun neðan 
stíflunnar fór vel niður fyrir eðlileg mörk í stuttan tíma á meðan tæmningu stóð. OR er að skoða tillögur 
Hafrannsóknarstofnunnar um hvernig æskilegt sé að haga aðgerðum við Árbæjarlón.   
Tilkynningar til leyfisveitenda. Rennsli á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun 27.-30. apríl, viðhald á lágþrýstiveitu. 
Starfsleyfi landmótunar í Gígahnjúksnámu hefur verið endurnýjað. Stefnt að frágangi námunnar haustið 2020. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 


VEITUR: 
Fráveita.  


• Olía lak á verkstað við Auðargötu. Heilbrigðiseftirliti var tilkynnt um atvikið og olían hreinsuð upp. 


• Tillaga að starfsleyfi Malbikunarstöðvarinnar á Esjumelum. Athugasemdir sendar til Umhverfisstofnunar og 
krafist aukinnar hreinsunar innan lóðar.   


Vatnsveita. Ekkert nýtt. 
Hitaveita. Ekkert nýtt  
Rafveita. Framkvæmdir við dreifistöð að Bókhlöðustíg, sem er vernduð, kalla á leyfi frá Minjastofnun vegna 
breytinga á ytra byrði stöðvarinnar. 
Olíumengun við Rafstöðvarveg. Í tenglum við endurnýjun lagna Veitna í Elliðaárdal var komið niður á mikið 
magn af olíumenguðum jarðvegi á botni gamals olíutanks á bökkum Elliðaáa sem hafði verið fjarlægður fyrir 
um 30 árum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stýrði aðgerðum við hreinsun sem tóku nokkra daga. Engin olía barst 
í Elliðaárnar. Viðbrögð Veitna og verktaka voru til fyrirmyndar. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 
Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur skipað starfshóp til að tryggja að niðurdæling CO2 með Carbfix aðferðinni 
falli að Evrópureglum um kolefnisföngun og -geymslu og komi jafnframt til frádráttar í viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir. Íris Lind Sæmundsdóttir lögmaður er tilnefnd af OR. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 


Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir viðmiðunarmörkum það sem af er ári. 
 


 Loftslagsmál 
Viljayfirlýsing um að taka í notkun háspennibúnað fyrir flutningaskip við Sundabakka og Vogabakka var 
undirrituð af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Reykjavíkurborg, Faxaflóahöfnum, Veitum, Samskipum og 
Eimskipum. Búnaðurinn mun draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og staðbundinni loftmengun frá 
hafnarsvæðum í Reykjavík. Þetta er fyrsti áfangi þess verkefnis að tryggja raftengingar fyrir stærri skip. 
Sporleysi-Orkuskipti, sjá nánar kynningu forstöðumanns auðlinda hjá ON, forstöðumanns rafveitu hjá Veitum 
og sölustjóra hjá ON. 
Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. Frumvarp til laga um loftslagsmál. 
Mat á umhverfisáhrifum.  Ekkert nýtt. 
Tilnefning til Norrænu umhverfisverðlaunanna 2020. OR samstæðan hefur sent inn tilnefningu og er þemað 
líffræðileg fjölbreytni.  








Sporleysi – Orkuskipti SF 291 - 25. maí 2020 
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í umhverfismálum


Marta Rós Karlsdóttir og Hafrún Þorvaldsdóttir ON, Jóhannes Þorleiksson Veitur og Hólmfríður Sigurðardóttir OR







Sporlaus vinnsla og starfsemi – Til fyrirmyndar í umhverfismálum







Stjórn OR:


Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við 


með sporlausri vinnslu og starfsemi með því að 


skilgreina viðmið og áherslur







Sporlétt vinnsla ON


Marta Rós Karlsdóttir, 
Forstöðuman Auðlinda ON







Sporlaus/sporlétt vinnsla og starfsemi 


• ON stofnaði faghóp í upphafi árs 
2019:
- Skilgreina þýðingu hugtaka fyrir ON
- Halda utan um verkefni 
- Setja fram markmið og mælikvarða 


• Áhersluþættir ON eru að lágmarka:
- Gaslosun, H2S og CO2


- Losun jarðhitavökva og vinnsluvatns
- Rask á umhverfi vegna framkvæmda
- Jarðskjálftavirkni vegna niðurdælingar


• Tillögur að markmiðum fyrir 
hvern áhersluþátt kynntar stjórn
ON í mars 2020:
- Endanlegt markmið: Núll-áhrif ekki 


möguleg, en raunhæf og 
metnaðarfull markmið verða sett


• Verkefnastofn um 
kolefnishlutleysi OR samstæðu 
2030







Eru „núll-áhrif“ raunhæft markmið eða næst sporleysi með 90-99% 
árangri?







Gaslosun – Markmið til 2030


• Niðurdæling og hagnýting koltvíoxíðs (CO2):
• Um 90% á Hellisheiði 
• Um 85% á Nesjavöllum 
Í samhengi við kolefnishlutleysi 2030 þýða þetta að árlega þarf að binda 4.000 tonn CO2


við Hellisheiði og 2.000 tonn CO2 við Nesjavelli, samtals um 6.000 tonn. 


• Niðurdæling brennisteinsvetnis (H2S): 
• A.m.k 95% á Hellisheiði 
• A.m.k 90% á Nesjavöllum


• Næstu árangursskref í virkni:
• 2021 á Nesjavöllum
• 2022 á Hellisheiði







Gaslosun: H2S og CO2


Hvað hefur verið gert?


Lofthreinsistöð á Hellisheiði með CarbFix/SulFix niðurdælingu:


CO2: 35% niðurdæling, eða um ~12.200 tonna afkastageta


H2S: 75% niðurdæling, eða um ~7.000 tonna afkastageta


Binding með landgræðslu og skógrækt:


ON bindur ~ 1.840 tonn á ári (2019) 


OR samstæða bindur ~ 6.500 tonn CO2 á ári


Hvað er verið að gera?


Forhönnun á næstu skrefum:


- Hreinsun CO2 til hagnýtingar (GECO verkefni) á HEL ~ 2.500 tonn CO2


- Stækkun lofthreinsistöðvar á HEL ~ 60-90% niðurdæling samtals


- Lofthreinsistöð á NES ~ 


Undirbúningur á tilraunauppsetningu á lofthreinsistöð á NES (GECO 
verkefni) ~ 1.000 tonn CO2


Áskoranir framundan


Niðurdæling eða hagnýting á (samtals frá HEL og NES):


CO2: Bein losun enn ~ 36.000 tonn


H2S: Bein losun enn ~10.000 ton







Aðgerðaráætlun á Hellisheiði
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Aðgerðaráætlun á Nesjavöllum
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Lágmörkun á losun jarðhitavatns og 
vinnsluvatns – Markmið: Alltaf


• Enginn jarðhitavökvi eða 
annað vinnsluvatn verði losað 
á yfirborð í venjulegum rekstri 
- alltaf


• Niðurdæling hafi ekki neikvæð 
heildaráhrif á vinnslueiginleika 
jarðhitakerfa Hengils - alltaf


• Helsta áskorunin nú er á 
Nesjavöllum







Hellisheiði: Losun jarðhitavatns og vinnsluvatns


Hvað hefur verið gert?


- Kæling jarðhitavatns til að auka viðtöku niðurrennslisveitu


- Reglulegt samtal við leyfisveitendur um rennsli á yfirborð


- Ónýttar vinnsluholur nýttar til niðurdælingar 2014-2018


- Nýtt niðurdælingasvæði milli Hverahlíðar og Gráuhnúka tekið í 
notkun 2019


- Ný niðurdælingahola boruð 2019-2020


Hvað er verið að gera?


- Metinn árangur nýs niðurdælingarsvæðis


- Mælaborð í vinnslu til að aðstoða rekstur við bestun á 
rekstri niðurrennslisveitu gagnvart auðlind og umhverfi


- Forhönnun til reiðu á frekari niðurdælingarmöguleikum
ef þörf krefur


Áskoranir framundan


- Minnka innansvæðisniðurdælingu með hjálp nýs mælaborðs


- Áfram áskorun að koma niður mjög heitu niðurrennslisvatni







Nesjavellir: Losun jarðhitavatns og vinnsluvatns


Hvað hefur verið gert?


- Stækkun niðurrennslisveitu svo hún afkasti öllu
jarðhitavatni í grunna niðurdælingu í stað yfirborðslosunar


- Kæla upphitað grunnvatn sem losað er í læk við virkjun


- Niðurdæling á umfram hitaveituvatni á Mosfellsheiði í stað
yfirborðslosunar


Hvað er verið að gera?


- Mælaborð í vinnslu til að aðstoða rekstur við bestun á niðurrennslisveitu
gagnvart auðlind og umhverfi


- Skilgreina staðsetningu á 2 djúpum niðurdælingarholum


- Ferilefnapróf til að skilja betur hegðun grunnrar niðurdælingar og tengsl við
grunnvatn á svæðinu


- Forhönnun á kælilausn fyrir upphitað grunnvatn sem losað er frá virkjun


Áskoranir framundan


- Stemma stigu við hitastigshækkun grunnvatns á 
áhrifasvæði virkjunar frá því raforkuvinnsla hófst


- Tryggja að djúp niðurdæling hafi ekki slæm áhrif á 
orkuvinnslu svæðisins







Lágmarka rask á umhverfi
Markmið: Alltaf


• Framkvæmdir skipulagðar til að lágmarka allt rask- Alltaf


• Frágangur vegna framkvæmda til fyrirmyndar og jafnóðum í verkum 
eins og mögulegt er - Alltaf


• Stækkun landgræðslusvæða um 4 ha á ári á rofnum svæðum utan 
framkvæmdasvæða á umráðasvæðum ON – Árlegt markmið


• 4 ha af landi á ári í skógrækt á umráðasvæðum ON – Árlegt markmið







Lágmarka rask á umhverfi


Hvað hefur verið gert?


- Aðferðir þróaðar og nýttar í endurheimt staðargróðurs


- Allur gróður varðveittur við rask á landi og endurnýttur


- Skógrækt hafin að nýju á Nesjavöllum


Hvað er verið að gera?
- Mælaborð í vinnslu til að fá betri yfirsýn yfir stöðu markmiðs um lágmörkun
rasks


- Landgræðslustjóri skipuleggur frágang á röskuðu landi samhliða lúkningu
verkframkvæmda í samráði við verkefnastjóra


- 4 ha af landi græddir upp árlega utan framkvæmdasvæða


- 4 ha aukning í skógrækt á ári hverju


Áskoranir framundan


- Skipuleggja framkvæmdir þannig að frágangur geti átt
sér stað jafnóðum


- Binding með landgræðslu og skógrækt







Jarðskjálftavirkni – Markmið


• Vinnsla og niðurdæling valdi ekki skjálftum sem valda skemmdum 
og/eða meiðslum - Alltaf


• Finnanleg skjálftavirkni í byggð vegna jarðhitanýtingar verði ekki meiri 
en finnanleg náttúruleg skjálftavirkni







Jarðskjálftavirkni


Hvað hefur verið gert?


- Verklag þróað og innleitt við niðurdælingu til að lágmarka líkur
á finnanlegri skjálftavirkni (2014)


- Frummat á skjálftahættu fyrir öll ný niðurdælingaverkefni


- Þéttara skjálftanet sett upp til að fá betri yfirsýn yfir skjálfta á 
svæðinu (2016)


- Fyrsta tilraun til að meta áhrifasvæði skjálftavirkni vegna
jarðhitavinnslu ON


Hvað er verið að gera?


- Mælaborð í vinnslu til að fá betri yfirsýn yfir stöðu markmiðs um lágmörkum
finnanlegrar skjálfravirkni


- Dýpka skilning á sambandi niðurdælingar og skjálftavirkni sem hluti af
CarbFix2, S4CE og COSEISMIQ verkefnunum


- Hröðun mæld í Hveragerði til að meta hvaða skjálftar (stærð og 
staðsetning) finnast í Hveragerði innan áhrifasvæðis ON


Áskoranir framundan


- Betrumbæta mat á áhrifasvæði skjálftavirkni vegna nýtingar


- Áframhaldandi þekkingarmiðlun til almennings


- Tryggja að allir ferlar í rekstri virkjana styðji/ vísi í verklag við
niðurdælingu þegar við á







Mælaborð í vinnslu







Mælaborð í vinnslu







Orkuskipti í samgöngum – Til fyrirmyndar í umhverfismálum







Stjórn OR:


Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því 


að vera í forystu að  skapa aðstæður og veita 


þjónustu sem örvar orkuskipti







Orkuskipti í 
samgöngum


Jóhannes Þorleiksson


Forstöðumaður rafveitu Veitna


22







This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under Grant Agreement No. 864242
Topic: LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities


Sustainable energy Positive & zero carbon Communities


Markmiðið eru 
sjálfbærar borgir og 
kolefnisjöfnun borga


Okkar áskorun og 
áherslur í verkefninu 
eru orkuskipti í 
samgöngum


Sjö evrópskar 
borgir með 
mismunandi 
áskoranir


Reykjavíkurborg og OR 
samstæða hlutu styrk 
Evrópusambandsins 
samtals uppá 160 mkr. 







Veitur – aflvaki orkuskipta


• Uppbygging innviða á Borgarlandi


- undirritaðir samningar við:
- Reykjavíkurborg 2019


- Akranes 2019


- Garðabæ 2020


- Samningur í vinnslu við:
- Seltjarnarnes 2020


- Kópavog 2020


• Fyrirmyndarfjölbýlið í vinnslu 2020


- Markmið - markaðurinn leysi áskoranir fjölbýlis


- Samtal við þjónustuaðila hleðslulausna


- Samtal við fjölbýli


- Tengja fjölbýli og þjónustaðila







Veitur – aflvaki orkuskipta


• Rafvæðing hafna


- Skýrsla kynnt fyrir borgarráði um rafvæðingu hafna 2020


- Fyrsti áfangi. Rafvæðing minni skipa -lokið


- Annar áfangi. Rafvæðing flutningaskipa - í hönnun


- Þriðji áfangi. Rafvæðing skemmtiferðaskipa – á undirbúningsstigi


- Viljayfirlýsing um annan áfanga 2021







Veitur – aflvaki orkuskipta


• Strætó og Borgarlína – 2020


- Aflaukning fyrir hlöður á Hesthálsi 750 kW


- Gott samstarf milli Strætó og Veitna


- Val á orkugjafa fyrir Borgarlínu - rýni á skýrslu


• Álagsstýringar - Í vinnslu


- Verkefni tengt aukinni vöktun kerfisins 2020


- Verkefni og viðræður varðandi stýringu álags í dreifikerfi rafmagns 2020-2025







Orkuskipti í 
samgöngum


Hafrún Þorvaldsdóttir, 


Sölustjóri ON







Hefur verið gert







Hleðslunet ON í dag - 22kW og 50kW







Verið að gera







Orkusjóðsstyrkir til ON


Tveimur styrkjum úthlutað á árinu 2019 sem ætlaðir eru til að efla hleðslunetið 
verulega og fjölga tengjum fyrir notendur um land allt:


• 17 nýjar 150kW hleðslur á 10 staðsetningar og 1x50kW hleðsla 


• 20 nýjar 22kW hleðslur við hótel og gististaði víðs vegar um landið


• Áætlaður uppsetningartími er 1-2 ár (2020 og 2021)







Væntanleg uppfærsla á 150kW hleðsluneti við hringveginn Væntanleg uppfærsla á 22kW hleðsluneti við hótel


Mun öflugra hleðslunet fyrir rafbíla







Væntanlegt hleðslunet ON
- með allri þjónustunni







Framundan







Framtíðin í orkuskiptum


Ný hleðslulausn fyrir heimilin, fjölbýlin og fyrirtækin:


• 112 hleðslur í tilraunauppsetningu sumar 2020


• Áætlað roll-out á nýrri hleðslulausn ON ágúst 2020


• Viðbrögð markaðarins lofa góðu – fjölmörg tilboð í vinnslu







Dæmi um tilboð til 
húsfélags í nýrri 
hleðslulausn ON







Náum markmiðum okkar um orkuskipti


Ný hleðslulausn fyrir heimilin, fjölbýlin og fyrirtækin


Hleðslulausnin sameinar helstu krafta OR samstæðunnar til að veita viðskiptavinum 
framúrskarandi heimahleðslu- og fyrirtækjalausn:


• Gott og viðráðanlegt verð fyrir allan almenning - búnaður, rekstur og viðhald innifalið


• Gott aðgengi að þjónustu - þjónustuver og þjónustuvakt


• Gott viðskiptaumhverfi – reikningagerð, ferlar og samskipti 


• Góður aðgangur að rafmagni og virðiskeðju


• Góður aðgangur að verktakageira (rafvirkjar og jarðverktakar)







Hagsýni
Framsýni
Heiðarleiki


3 June 2020
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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. 








Orkuveita Reykjavíkur
Samstæða
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Í upphafi ársins sem og í lok tímabilsins voru eigendur móðurfyrirtækisins þrír, en þeir eru: Eignarhluti


93,539%


5,528%


0,933%


Reykjavík, 25. maí 2020.


Í stjórn fyrirtækisins:


Forstjóri:


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og forstjóri staðfesta hér með árshlutareikning samstæðunnar fyrir tímabilið 1. janúar til
31. mars 2020.


Yfirlýsing stjórnar og forstjóra


Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur er samandreginn árshlutareikningur
samstæðunnar í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga. Að áliti stjórnar og


forstjóra gefur árshlutareikningurinn glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu samstæðunnar 31. mars
2020 ásamt rekstrarafkomu hennar sem og breytingu á handbæru fé á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020. 


Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra


Orkuveita Reykjavíkur er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.
Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu 
á þjónustusvæði sínu.


Tap af rekstri samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 nam 2.647 milljónum kr. (1.1.-31.3.2019:
hagnaður 3.869 milljónir kr.). Heildarafkoma samstæðunnar á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 nam 6.171
milljónum kr. (1.1.-31.3.2019: 7.307 milljónir kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir samstæðunnar 398.751
milljónum kr. í lok tímabilsins (31.12.2019: 369.884 milljónir kr.). Eigið fé nam 188.471 milljónum kr. í lok tímabilsins
(31.12.2019: 182.299 milljónir kr.) og er eiginfjárhlutfall samstæðunnar 47,3% (31.12.2019: 49,3%).


Árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2020 er gerður í samræmi við
alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34 um árshlutareikninga . Árshlutareikningurinn hefur að geyma samandreginn


samstæðureikning OR og dótturfyrirtækja.  Árshlutareikningur þessi er ekki kannaður af endurskoðanda fyrirtækisins.


Reykjavíkurborg ........................................................................................................................................


Borgarbyggð ..............................................................................................................................................


Akraneskaupstaður ...................................................................................................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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2020 2019


1.1.-31.3. 1.1.-31.3.


Rekstrartekjur ................................................................................................... 4 13.265.322 12.642.287


Söluhagnaður ................................................................................................... 0 332


Rekstrartekjur samtals 13.265.322 12.642.619


Orkukaup og orkuflutningur .............................................................................. 1.559.743)(      1.494.705)(      


Laun og launatengd gjöld ................................................................................. 1.768.313)(      1.677.023)(      


Annar rekstrarkostnaður .................................................................................. 1.390.401)(      1.544.938)(      


4.718.457)(      4.716.666)(      


Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) .................................................. 8.546.866 7.925.953


Afskriftir  ........................................................................................................... 3.080.479)(      2.829.257)(      


Rekstrarhagnaður (EBIT) ............................................................................... 5.466.387 5.096.696


Vaxtatekjur ....................................................................................................... 84.716 101.943


Vaxtagjöld ........................................................................................................ 1.596.772)(      1.708.903)(      


Aðrar tekjur (önnur gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum ................................... 10.065.745)(    1.185.591


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals 6 11.577.801)(    421.369)(         


Áhrif hlutdeildarfélaga ...................................................................................... 1.791 2.062


(Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt 6.109.624)(      4.677.389


Tekjuskattur ..................................................................................................... 3.462.237 808.111)(         


2.647.387)(      3.869.278


Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Rekstrarreikningur                                                                       
1. janúar til 31. mars 2020


(Tap) hagnaður tímabilsins


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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2020 2019


1.1.-31.3. 1.1.-31.3.


(Tap) hagnaður tímabilsins ..................................................................................................... 2.647.387)(    3.869.278


Liðir færðir beint á eigið fé sem gætu verið færðir síðar í rekstrarreikning


Þýðingarmunur ....................................................................................................................... 8.818.453 3.437.446


8.818.453 3.437.446


Önnur heildarafkoma eftir skatta ............................................................................................ 8.818.453 3.437.446


Heildarafkoma ........................................................................................................................ 6.171.066 7.306.724


Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Yfirlit um heildarafkomu                                                             
1. janúar til 31. mars 2020


Önnur heildarafkoma


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýr. 31.3.2020 31.12.2019


Eignir


Varanlegir rekstrarfjármunir .............................................................................. 346.116.959 328.956.132


Óefnislegar eignir .............................................................................................. 2.602.310 2.498.099


Leigueign .......................................................................................................... 2.570.030 2.488.863


Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum ...................................................................... 75.543 73.753


Eignarhlutar í öðrum félögum ........................................................................... 5.216.267 5.216.267


Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 0 229.072


Tekjuskattsinneign ............................................................................................ 9.284.969 4.879.759


Fastafjármunir samtals 365.866.078 344.341.945


Birgðir ............................................................................................................... 1.295.706 1.195.475


Viðskiptakröfur .................................................................................................. 7 6.827.918 4.915.008


Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 578.129 388.451


Aðrar skammtímakröfur .................................................................................... 558.041 368.978


Fyrirframgreiddur kostnaður ............................................................................. 557.706 184.464


Bundnar innstæður og markaðsverðbréf .......................................................... 12.271.941 9.833.014


Handbært fé ...................................................................................................... 10.795.636 8.657.025


Veltufjármunir samtals 32.885.076 25.542.415


Eignir samtals 398.751.155 369.884.360


Eigið fé


Endurmatsreikningur varanlegra rekstrarfjármuna ........................................... 92.265.956 93.186.474


Bundinn hlutdeildarreikningur ........................................................................... 53.139.364 48.585.813


Gangvirðisreikningur ......................................................................................... 4.760.587 4.760.587


Þýðingarmunur ................................................................................................. 11.230.272 2.411.820


Óráðstafað eigið fé ........................................................................................... 27.074.352 33.354.772


Eigið fé samtals 188.470.531 182.299.466


Skuldir


Vaxtaberandi skuldir ......................................................................................... 150.251.014 138.955.006


Leiguskuld ......................................................................................................... 2.385.808 2.355.873


Lífeyrisskuldbinding .......................................................................................... 624.290 723.084


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .................................................... 11.758.423 5.307.027


Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 519.068 613.778


Tekjuskattsskuldbinding .................................................................................... 15.351.911 14.679.794


Langtímaskuldir samtals 180.890.513 162.634.563


Viðskiptaskuldir ................................................................................................. 2.664.549 2.926.455


Vaxtaberandi skuldir ......................................................................................... 16.424.870 15.064.107


Leiguskuld ......................................................................................................... 156.384 153.878


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .................................................... 2.725.280 1.372.302


Áhættuvarnarsamningar ................................................................................... 271.890 317.233


Fyrirframinnheimtar tekjur ................................................................................. 7 548.208 149.735


Tekjuskattur til greiðslu ..................................................................................... 759.501 1.693.071


Aðrar skammtímaskuldir ................................................................................... 5.839.428 3.273.550


Skammtímaskuldir samtals 29.390.110 24.950.331


Skuldir samtals 210.280.624 187.584.894


Eigið fé og skuldir samtals 398.751.155 369.884.360


Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Efnahagsreikningur 31. mars 2020


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Endurmats- Bundinn


reikningur hlutdeildar- Gangvirðis- Þýðingar- Óráðstafað Samtals


rekstrarfjárm. reikningur reikningur munur eigið fé eigið fé


Eigið fé 1. janúar 2020 .............................................................................. 93.186.474 48.585.813 4.760.587 2.411.820 33.354.772 182.299.466


Þýðingarmunur .......................................................................................... 8.818.453 8.818.453


Tap tímabilsins .......................................................................................... 2.647.387)(       2.647.387)(       


0 0 0 8.818.453 2.647.387)(       6.171.066


Innlausn endurmats vegna afskrifta .......................................................... 920.517)(                920.517 0


4.553.551 4.553.551)(       0


Eigið fé 31. mars 2020 .............................................................................. 92.265.956 53.139.364 4.760.587 11.230.272 27.074.352 188.470.531


1.1.-31.3. 2019


83.821.060 42.972.671 3.395.941 540.882 30.096.679 160.827.232


Þýðingarmunur .......................................................................................... 3.437.446 3.437.446


Hagnaður tímabilsins ................................................................................ 3.869.278 3.869.278


Heildarafkoma ........................................................................................... 0 0 0 3.437.446 3.869.278 7.306.724


Innlausn endurmats vegna afskrifta .......................................................... 842.866)(                842.866 0


3.739.799 3.739.799)(       0


Eigið fé 31. mars 2019 .............................................................................. 82.978.193 46.712.469 3.395.941 3.978.328 31.069.025 168.133.956


Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Eiginfjáryfirlit                                                                                                                                     
1. janúar til 31. mars 2020                                                                                  


1.1.-31.3. 2020


Heildarafkoma ...........................................................................................


Eigið fé 1. janúar 2019 ..............................................................................


Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð ..........


Hlutdeild í hagnaði dóttur- og hlutdeildarfél. umfram móttekinn arð ..........
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2020 2019


1.1.-31.3. 1.1.-31.3.


Rekstrarhreyfingar  


2.647.387)(      3.869.278


Leiðrétt fyrir:


11.577.801 421.369


1.791)(             2.062)(                    


3.462.237)(      808.111


3.080.479 2.829.257


0 332)(                       


98.794)(           42.236


8.448.072 7.967.856


100.231)(         18.517)(                  


2.847.246)(      1.363.033)(             


1.685.487 1.211.993


7.186.082 7.798.299


Innborgaðar vaxtatekjur ................................................................................................... 102.043 165.427


Greidd vaxtagjöld  ............................................................................................................ 1.060.501)(      939.654)(                


Móttekinn arður ................................................................................................................ 87.596 1.195


Greiðslur v. annarra fjármunatekna og fjármagnsgjalda .................................................. 13.262 47.074


Greiddir skattar ................................................................................................................ 252.353)(         184.586)(                


Handbært fé frá rekstri 6.076.129 6.887.754


Fjárfestingarhreyfingar


Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .................................................................... 3.649.343)(      3.575.657)(             


Fjárfesting í óefnislegum eignum ..................................................................................... 180.006)(         172.507)(                


Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna ............................................................................. 0 4.042


Breyting á bundnum innlánum ......................................................................................... 3.000.000)(      1.500.000


Breyting á markaðsverðbréfum ........................................................................................ 490.302 2.166.015


Fjárfestingarhreyfingar 6.339.048)(      78.107)(                  


Fjármögnunarhreyfingar


Tekin ný langtímalán ........................................................................................................ 5.897.872 3.528.181


Afborganir langtímaskulda ............................................................................................... 3.765.533)(      7.499.052)(             


Greiðslur vegna gjaldeyrisvarna ...................................................................................... 25.477)(           214.536)(                


Afborganir leiguskulda ..................................................................................................... 37.931)(           0


Fjármögnunarhreyfingar 2.068.930 4.185.407)(             


Hækkun á handbæru fé ................................................................................................. 1.806.012 2.624.240


Handbært fé í ársbyrjun ................................................................................................ 8.657.025 10.988.087


Áhrif gengisbreytinga á handbært fé ................................................................................ 332.599 218.865


Handbært fé í lok tímabilsins ........................................................................................ 10.795.636 13.831.192


Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa


233.581 609.030
233.581)(         609.030)(                


Aðrar upplýsingar


5.975.464 5.541.802


Skýringar á bls. 9-16 eru óaðskiljanlegur hluti árshlutareikningsins.


Tekjuskattur .....................................................................................................................


Afskriftir ............................................................................................................................


Skammtímaskuldir, breyting ............................................................................................


Veltufé frá rekstri .............................................................................................................


Söluhagnaður eigna ........................................................................................................


Lífeyrisskuldbinding, (lækkun) hækkun ...........................................................................


Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta


Sjóðstreymisyfirlit                                                                                                    
1. janúar til 31. mars 2020


Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum ....................................................................


Skammtímakröfur, hækkun .............................................................................................


Skammtímaskuldir, hækkun ............................................................................................


Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta


Birgðir, hækkun ...............................................................................................................


(Tap) hagnaður tímabilsins ..............................................................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...................................................................................


Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga ................................................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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1. Félagið


Dótturfélög í samstæðunni Meginstarfsemi 31.3.2020 31.12.2019


Gagnaveita Reykjavíkur ehf. Gagnaflutningar 100% 100%


OR Eignir ohf. Eignarhaldsfélag 100% 100%


Veitur ohf. Uppbygging og rekstur veitukerfa 100% 100%


Orka náttúrunnar ohf. Vinnsla og sala rafmagns 100% 100%


ON Power ohf. Vinnsla og sala rafmagns 100% 100%


OR Vatns- og fráveita sf. Vatns- og fráveitustarfsemi 100% 100%


Reykjavík Energy Invest ehf. Fjárfestingafyrirtæki 100% 100%


Úlfljótsvatn frítímabyggð ehf. Undirbúningsfyrirtæki 100% 100%


Carbfix ohf. Ráðgjöf, rannsóknir og nýsköpun 100% 100%


2. Grundvöllur reikningsskilanna


a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt


b. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill


c. Matsaðferðir


d. Erlendir gjaldmiðlar


i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum


Skýringar


Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal IAS 34,
árshlutareikningsskil. Samandreginn árshlutareikningur Orkuveitu Reykjavíkur inniheldur ekki allar þær


upplýsingar sem krafist er í fullbúnum ársreikningi og ætti að lesa í samhengi við ársreikning samstæðunnar
fyrir árið 2019. Við gerð árshlutareikningsins er beitt sömu reikningsskilaaðferðum og beitt var við gerð
ársreiknings félagsins fyrir árið 2019. Hægt er að nálgast ársreikninginn hjá félaginu á vef þess www.or.is, sem 
og á vef Kauphallar Íslands; www.nasdaqomxnordic.com.


Reikningsskil samstæðunnar eru gerð á grundvelli kostnaðarverðs, að því undanskildu að hluti varanlegra
rekstrarfjármuna hafa verið endurmetnir til gangvirðis, innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum,
eignarhlutar í öðrum félögum og aðrar fjáreignir og fjárskuldir eru færð á gangvirði. Fjallað er um aðferðir við
mat á gangvirði í skýringu 39 með ársreikningi 2019.


Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill OR. Allar
fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. 


Orkuveita Reykjavíkur (OR) er sameignarfyrirtæki sem starfar á grundvelli laga nr. 136/2013 um Orkuveitu
Reykjavíkur. OR er með höfuðstöðvar á Íslandi að Bæjarhálsi 1 í Reykjavík. Samandreginn
samstæðureikningur OR geymir árshlutareikning móðurfyrirtækisins og dótturfélaga þess, (sem vísað er til í
heild sinni sem „samstæðunnar“) og hlutdeild í hlutdeildarfélögum. 


Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli einstakra samstæðufélaga á gengi
viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar á gengi uppgjörsdags. Aðrar
eignir og skuldir sem færðar eru á gangvirði í erlendri mynt eru færðar á gengi þess dags er gangvirði var
ákveðið.  Gengismunur vegna viðskipta í erlendum gjaldmiðlum er færður í rekstrarreikning.  


Samstæðan veitir þjónustu í gegnum félög sín sem reka orkuver, rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og
gagnaveitu á þjónustusvæði sínu.


Eignarhluti


Stjórn staðfesti og heimilaði birtingu árshlutareikningsins 25. maí 2020.


Samandreginn samstæðuárshlutaeikningur 
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Skýringar


2. Grundvöllur reikningsskilannam frh.


d. Erlendir gjaldmiðlar frh.


ii) Dótturfélag með annan starfrækslugjaldmiðil en íslenska krónu


e. Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða


3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga


Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar


a. Sala á rafmagni


b. Sala á heitu vatni Veitur ohf., ON Power ohf. og Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu á
heitu vatni og Veitur ohf. annast dreifingu á heitu vatni. Tekjur af sölu og
dreifingu á heitu vatni eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri
afhendingu til kaupenda á tímabilinu og föstu gjaldi. Við tengingu á nýju
húsnæði við veitukerfi hitaveitu og við endurnýjun á tengingu, er innheimt
sérstakt gjald til að mæta kostnaði vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar
þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru færðar í rekstrarreikning við tengingu.
Viðskiptakröfur vegna sölu á heitu vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest
og er gjalddagi sá sami og eindagi. Einstaka samningar við ákveðna
viðskiptavini gætu verið með öðru greiðslufyrirkomulagi en það er frekar
undantekning.


Eftirfarandi eru upplýsingar um starfsemi samstæðufélaga. Sundurliðun tekna eftir afurðum er að finna í
skýringu nr. 4 og tekjur eftir starfsþáttum í skýringu nr. 5.


ON Power ohf. og Orka náttúrunnar ohf. annast framleiðslu og sölu á
rafmagni og Veitur ohf. dreifa rafmagni skv. gjaldskrá. Tekjur af sölu og
dreifingu á raforku eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri
afhendingu til kaupenda á tímabilinu og föstu gjaldi. Gjaldskrá fyrir dreifingu
raforku er háð tekjumörkum sem gefin er út af Orkustofnun í samræmi við
raforkulög nr. 65/2003. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi raforku og
við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á rafmagni
hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og eindagi.
Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning.


Eignir og skuldir starfsemi félags samstæðunnar sem hefur bandarískan dollar (USD) sem
starfrækslugjaldmiðil eru umreiknaðar í íslenskar krónur (ISK) miðað við gengi uppgjörsdags. Tekjur og gjöld
þessarar starfsemi eru umreiknuð í ISK á meðalgengi tímabilsins. Gengismunur sem myndast við yfirfærslu í
ISK er færður á sérstakan lið í yfirliti um heildarafkomu. Þegar starfsemi með annan starfrækslugjaldmiðil en
íslenska krónu er seld, að hluta til eða að öllu leyti, er tengdur gengismunur fluttur í rekstrarreikning.


Mat og forsendur þess eru endurskoðaðar reglulega. Áhrifin af breytingum eru færð á því tímabili sem
breyting er gerð og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.  


Gerð samstæðuársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki
ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna,
skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.
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Skýringar


3. Starfsemi og tekjuskráning samstæðufélaga, frh.


Vörur og þjónusta Eðli, tímasetning tekjuinnlausnar og greiðsluskilmálar


c. Sala á köldu vatni


d. Fráveita


e. Aðrar tekjur


4. Tekjur af vöru- og þjónustusölu


Tekjur samstæðunnar af sölu á vörum og þjónustu sundurliðast þannig: 2020 2019


1.1.-31.3. 1.1.-31.3.


5.128.418 5.098.532


4.462.712 4.053.413


864.382 824.203


1.461.269 1.398.205


1.348.542 1.267.933


13.265.322 12.642.287


OR Vatns- og fráveita sf. annast öflun og dreifingu á köldu vatni. Tekjur af
sölu á köldu vatni taka mið af stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk
fasts gjalds sem er fært línulega yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri
mörkum gjaldskrár félagsins er 0,5% af fasteignamati. Að auki eru tekjur
færðar samkvæmt mældri notkun á köldu vatni hjá tiltekinni
atvinnustarfssemi. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi vatnsveitu og
við endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði
vegna nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru
færðar í rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna sölu á köldu
vatni hafa alla jafna 30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og
eindagi. Einstaka samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.


Aðrar tekjur....................................................................................................


Tekjur af vöru- og þjónustusölu samtals........................................................


Gagnaveita Reykjavíkur ehf. sér um rekstur gagnaflutningskerfis. Tekjur af
gagnaflutningskerfi eru færðar við afhendingu á vöru og þjónustu. Um er að
ræða samkeppnisrekstur sem er undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar.
Orkuveita Reykjavíkur sér um leigu á húsnæði og búnaði, tilfallandi sölu á
sérfræðiþjónustu og fleiru. Leigutekjur eru færðar línulega í rekstrarreikning
á leigutímanum og aðrar tekjur við afhendingu á vöru eða þjónustu.
Viðskiptakröfur vegna annarra tekna og leigutekna hafa alla jafna 30 daga
greiðslufrest.


Rafmagn........................................................................................................


Heitt vatn.......................................................................................................


OR Vatns- og fráveita sf. annast rekstur fráveitu. Tekjur fráveitu taka mið af
stærð húsnæðis sem er tengt kerfum, auk fasts gjalds sem er fært línulega
yfir tímabil. Lögbundin takmörkun á efri mörkum gjaldskrár er 0,5% af
fasteignamati. Við tengingu á nýju húsnæði við veitukerfi fráveitu og við
endurnýjun á tengingu, er innheimt sérstakt gjald til að mæta kostnaði vegna
nýrra kerfa eða endurnýjunar þeirra. Tekjur af tengigjöldum eru færðar í
rekstrarreikning við tengingu. Viðskiptakröfur vegna fráveitu hafa alla jafna
30 daga greiðslufrest og er gjalddagi sá sami og eindagi. Einstaka
samningar við ákveðna viðskiptavini gætu verið með öðru
greiðslufyrirkomulagi en það er frekar undantekning. Vatns- og fráveitugjöld
eru innheimt á fyrstu 9 mánuðum ársins en tekjunum er dreift jafnt á allt árið
reikningshaldslega.


Kalt vatn.........................................................................................................


Fráveita..........................................................................................................
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5. Starfsþáttayfirlit, frh.


Rekstrarstarfsþættir - svið Orkusala Önnur Jöfnunar- Beiting 


1.1.-31.3. 2020 Veitur og framleiðsla starfsemi færslur IFRS 16* Samtals


8.855.160 3.654.078 756.084 0 13.265.322


851.222 2.925.621 1.823.994 5.600.837)(        0


9.706.382 6.579.699 2.580.078 5.600.837)(        13.265.322


4.472.663)(        3.874.355)(          2.067.730)(        5.600.837 95.454 4.718.457)(             


5.233.719 2.705.344 512.349 0 95.454 8.546.866


1.430.719)(        1.203.344)(          418.066)(           28.350)(            3.080.479)(             


3.803.000 1.502.000 94.283 0 67.104 5.466.387


558.054)(           662.268 3.859.264)(        7.804.375)(        18.376)(            11.577.801)(           


0 0 1.791 0 1.791


479.923)(           411.022)(             1.437.059 2.934.445 18.322)(            3.462.237


2.765.023 1.753.246 2.326.132)(        4.869.930)(        30.406 2.647.387)(             


1.1.-31.3. 2019


8.175.224 3.653.566 813.829 0 12.642.619


735.078 1.149.183 1.852.423 3.736.684)(        0)(                           


8.910.302 4.802.749 2.666.252 3.736.684)(        12.642.619


4.230.189)(        2.077.262)(          2.145.899)(        3.736.684 4.716.667)(             


4.680.113 2.725.487 520.353 0 7.925.953


1.332.238)(        1.127.968)(          369.051)(           0 2.829.257)(             


3.347.875 1.597.519 151.303 0 5.096.696


645.968)(           48.042 1.342.268)(        1.518.826 421.369)(                


0 0 2.062 0 2.062


367.353)(           315.319)(             445.640 571.078)(           808.111)(                


2.334.553 1.330.241 743.264)(           947.747 3.869.278


*


Afskriftir ...................................................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...........................................


Afkoma starfsþátta, EBIT ........................................................


Tekjuskattur .............................................................................


Hagnaður (tap) tímabilsins ......................................................


Tekjur innan samstæðu ...........................................................


Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ...................................


Tekjur frá þriðja aðila ...............................................................


Áhrif hlutdeildarfélaga .............................................................


Skýringar


Tekjur frá þriðja aðila ...............................................................


Tekjur innan samstæðu ...........................................................


Tekjur starfsþátta ....................................................................


Rekstrarhagnaður starfsþátta, EBITDA ...................................


Rekstrargjöld starfsþátta .........................................................


Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir innri upplýsingagjöf OR. Starfsþættir sem eru birtir eru Veitur, sem samanstanda af veiturekstri samstæðunnar í heitu og köldu vatni,


dreifingu rafmagns og fráveitu, Orkusala og framleiðsla vegna samkeppnisreksturs í framleiðslu og sölu rafmagns og heits vatns auk Annarrar starfsemi sem sýnir rekstur


móðurfyrirtækisins og Gagnaveitu Reykjavíkur. Móðurfyrirtækið sér um þjónustu við dótturfélög, leigu húsnæðis og búnaðar og fleira. Gagnaveita Reykjavíkur sér um


rekstur gagnaflutningskerfis.  


Við gerð starfsþáttayfirlits er notast við sömu reikningsskilareglur og samstæðan notast við og lýst er í skýringu 39 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2019.


Tekjuskattur .............................................................................


Áhrif hlutdeildarfélaga .............................................................


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...........................................


Rekstrargjöld starfsþátta  ........................................................


Afskriftir ...................................................................................


Upplýsingar sem stjórnendur horfa til vegna starfsþátta taka ekki mið af reglum IFRS 16.


Tekjur starfsþátta ....................................................................


Afkoma starfsþátta, EBIT ........................................................


Hagnaður (tap) tímabilsins ......................................................
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Skýringar


5. Starfsþáttayfirlit, frh.


Rekstrarstarfsþættir - svið, frh. Orkusala Önnur Beiting 


Veitur og framleiðsla starfsemi Jöfnunarfærslur IFRS 16* Samtals


Efnahagur (31.3.2020)


167.305.302 147.616.296 33.797.671 0 348.719.269


0 0 0 2.570.030 2.570.030


Aðrar eignir ............................................................................... 21.268.407 13.961.056 171.563.096 159.330.703)(    47.461.856


398.751.155


62.437.099 64.261.293 166.675.883 126.698.391)(    166.675.883


0 0 0 2.542.191 2.542.191


Aðrar skuldir ............................................................................. 14.601.209 15.634.155 34.413.284 23.586.100)(      41.062.549


210.280.624


Fjárfestingar 1.1.-31.3.2020


1.972.748 974.533 648.487 0 3.595.768


Efnahagur (31.12.2019)


166.763.273 131.123.708 33.567.250 0 331.454.232


2.488.862.750 2.488.863


17.485.349 10.956.734 158.713.621 151.214.439)(    35.941.265


369.884.360


62.611.008 57.530.973 154.019.113 120.141.981)(    154.019.113


2.509.751.524 2.509.752


12.867.235 13.439.264 31.664.028 26.914.498)(      31.056.029


187.584.894


Fjárfestingar 1.1.-31.3.2019


1.654.051 559.866 937.687 0 3.151.603


Leigueignir ...............................................................................


Leiguskuldir .............................................................................


Leigueignir ...............................................................................


Leiguskuldir .............................................................................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................


Aðrar eignir ..............................................................................


Vaxtaberandi skuldir ................................................................


Aðrar skuldir ............................................................................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................


Vaxtaberandi skuldir ................................................................


Varanlegir rekstrarfjármunir og óefnislegar eignir ...................
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6. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld


2020 2019


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:


Vaxtatekjur af lánum og kröfum ............................................................................. 84.716 101.943


Vaxtagjöld og greiddar verðbætur .......................................................................... 1.236.847)(       1.213.829)(      


Áfallnar verðbætur .................................................................................................. 201.174)(          319.503)(         


Ábyrgðargjald til eigenda 1) ................................................................................... 158.751)(          175.572)(         


Vaxtagjöld samtals ................................................................................................. 1.596.772)(       1.708.903)(      


Gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusölusamningum  ....................... 7.804.375)(       1.518.826


Gangvirðisbreytingar fjáreigna til sölu .................................................................... 0 0


Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda á gangvirði í gegnum rekstur ........... 313.944 244.615


Gangvirðisbreyting áhættuvarnarsamninga ........................................................... 100.660 51.415)(           


Uppgjör áhættuvarnarsamninga ............................................................................. 10.110)(            167.672)(         


Gengismunur .......................................................................................................... 2.753.460)(       359.957)(         


Arðstekjur ............................................................................................................... 87.596 1.195


Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum samtals ...................................... 10.065.745)(     1.185.591


Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals  ........................................................... 11.577.801)(     421.369)(         


Gangvirðisbreytingar gegnum rekstur


7. Viðskiptakröfur og fyrirfram innheimtar tekjur


Við mat á gangvirði óskráðra fjáreigna og fjárskulda er beitt viðurkenndum verðmatsaðferðum sem er lýst í
skýringu 39 í ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2019. Gangvirðisbreyting sem færð er til gjalda í
rekstrarreikningi vegna þessa nemur samtals 7.390 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 (1.1.-
31.3.2019: tekjufærsla að fjárhæð 1.712 milljónir kr.). Gangvirðisbreytingar sem tilheyra fjáreignum og fjárskuldum
sem flokkaðar eru á stigi 3 er gjaldfærsla að fjárhæð 7.804 milljónum kr. á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020
(1.1.-31.3.2019 : tekjufærsla 1.519 milljónir kr.).


Staða viðskiptakrafna og staða fyrirfram innheimtra tekna breytist talsvert milli tímabila þar sem smásala er
innheimt með jöfnum greiðslum en raunnotkun sveiflast talsvert á milli tímabila. Einnig eru vatns- og fráveitugjöld
reikningsfærð á fyrstu níu mánuðum ársins en þeim tekjum er dreift jafnt á allt árið. Skráning tekna fer eftir notkun
og afhendingu þjónustunnar í samræmi við reikningsskilareglur.


Skýringar


1) Samstæðan greiddi ábyrgðargjald til núverandi og fyrrverandi eigenda OR vegna ábyrgða sem þeir hafa veitt á
skuldir samstæðunnar samkvæmt ákvörðun aðalfundar OR árið 2005. Gjaldið er á ársgrunni, 0,85% (2019:
0,98%) á lán vegna sérleyfisstarfsemi og 0,61% (2019: 0,60%) á lán vegna samkeppnisstarfsemi. Útreikningur
gjaldsins er gerður miðað við stöðu lána í lok hvers ársfjórðungs. Ábyrgðargjaldið nam samtals 159 milljónum kr.
á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020 (1.1.-31.3.2019 : 176 milljónir kr.) og er fært á meðal vaxtagjalda.
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Skýringar


8. Gangvirði


Samanburður á gangvirði og bókfærðu verði


Bókfært Bókfært


verð Gangvirði verð Gangvirði


166.675.883 181.551.788 154.019.113 160.699.452 


Vextir við mat á gangvirði


Stig gangvirðis


31.3.2020 Stig 1 Stig 2 Stig 3 Samtals


0 0 5.216.267 5.216.267


0 0 14.483.704)(     14.483.704)(    


0 212.829)(       0 212.829)(         


4.050.440 0 0 4.050.440


4.050.440 212.829)(       9.267.437)(       5.429.825)(      


31.12.2019


0 0 5.216.267 5.216.267


0 0 6.679.329)(       6.679.329)(      


0 313.489)(       0 313.489)(         


7.333.014 0 0 7.333.014


7.333.014 313.489)(       1.463.062)(       5.556.464


Eignarhlutir í félögum .............................................


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........


Áhættuvarnarsamningar ........................................


Markaðsverðbréf ....................................................


31.3.2020


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........


Taflan sýnir fjármálagerninga sem færðir eru í reikningsskilin, flokkaða eftir stigi gangvirðis. Stig gangvirðis eru
skilgreind út frá verðmatsaðferð á eftirfarandi hátt:


Stig 1: Uppgefin verð á virkum markaði fyrir sams konar eignir og skuldir.


Stig 2: Forsendur byggja á öðrum breytum en uppgefnum verðum á virkum markaði (stig 1) sem unnt er að afla
fyrir eignir og skuldir, beint (t.d. verð) eða óbeint (afleidd af verðum).


-0,4% til 1,4%


5,62% til 6,56%


Stig 3: Forsendur gangvirðis eigna og skulda eru byggðar á gögnum sem ekki er unnt að öllu leyti að afla á
markaði. Verðmat á eignarhlutum í félögum er unnið af starfsmönnum OR og ytri sérfræðingum og byggir á
afkomu og opinberum gögnum um framtíðartekjur og framtíðarfjárfestingar undirliggjandi eigna. 


Vaxtaberandi skuldir ..............................................


Gangvirði vaxtaberandi skulda er reiknað núvirði höfuðstóls og vaxta, sem er afvaxtað með markaðsvöxtum, auk
viðeigandi áhættuálags á uppgjörsdegi.  Gangvirði vaxtaberandi skulda er flokkað sem stig 2.


31.12.2019


Þar sem við á er notaður vaxtaferill á uppgjörsdegi þegar vænt sjóðstreymi er núvirt. Vextirnir greinast þannig:


31.3.2020


1,23% til 6,01%


Bókfært verð fjáreigna og fjárskulda á uppgjörsdegi er jafnt og gangvirði þeirra, fyrir utan vaxtaberandi skuldir sem
eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Bókfært verð og gangvirði þeirra greinist með eftirfarandi hætti:


31.12.2019


Næmnigreiningar á áhrif breytinga á vaxtastigi, gengi gjaldmiðla og álverði eru sýndar í skýringu 29 með
ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2019. Bent er á að hafa þessa skýringu til hliðsjónar við lestur
árshlutareikningsins þar sem breyting á þessum forsendum hefur talsverð áhrif á ýmsar stærðir í reikningsskilum
samstæðunnar.  


Áhættuvarnarsamningar ........................................


Markaðsverðbréf ....................................................


Eignarhlutir í félögum .............................................


Áhættuvarnarsamningar ........................................


Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum .........


1,12% til 4,06%Vaxtaberandi skuldir ..............................................


-0,4% til 1,9%


6,84% til 7,21%


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Skýringar


9. Tengdir aðilar


 


Skilgreining tengdra aðila


Viðskipti við tengda aðila


2020 2019


1.1.-31.3. 1.1.-31.3.


Sala til tengdra aðila á tímabilinu var eftirfarandi:


277.969 397.693


130.131 164.018


408.100 561.711


Kaup á vörum og þjónustu af tengdum aðilum á tímabilinu voru eftirfarandi:


30.178 14.302


4.988 2.433


14.960 14.514


50.125 31.249


31.3.2020 31.12.2019


Kröfur á hendur tengdum aðilum í lok tímabilsins voru eftirfarandi:


155.808 184.011


57.850 65.356


213.658 249.366


Skuldir við tengda aðila voru eftirfarandi:


199.993 168.214


953 771


0 7.000


200.947 175.985


Vaxtaberandi skuldir við eigendur móðurfyrirtækis voru eftirfarandi:


9.493.009 9.811.423


561.021 579.839


94.688 97.864


10.148.718 10.489.126


2020 2019


1.1.-31.3. 1.1.-31.3.


Vaxtagjöld á lán frá eigendum móðurfélags á tímabilinu voru eftirfarandi:


241.054 267.317


14.246 15.771


2.404 2.662


257.704 285.750


Akraneskaupstaður ...............................................................................................


Borgarbyggð ..........................................................................................................


Reykjavíkurborg ....................................................................................................


Ábyrgðargjald greitt til eigenda er meðal vaxtagjalda í ofangreindu yfirliti. Sjá fjárhæðir og umfjöllun um
ábyrgðargjaldið í skýringu 6.


Akraneskaupstaður ...............................................................................................


Borgarbyggð ..........................................................................................................


Reykjavíkurborg ....................................................................................................


Reykjavíkurborg, stofnanir og félög undir stjórn borgarinnar, hlutdeildarfélög, stjórnarmenn og lykilstjórnendur
samstæðunnar eru skilgreindir sem tengdir aðilar. Makar þessara aðila og ófjárráða börn falla einnig undir
skilgreininguna, ásamt fyrirtækjum í eigu eða undir stjórn þessara aðila.


Reykjavíkurborg ....................................................................................................


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................


Eftirfarandi er yfirlit um helstu viðskipti við tengda aðila á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2020, ásamt yfirliti um
kröfur og skuldir samstæðunnar við þessa aðila í lok tímabilsins. Viðskiptum og stöðum milli félaga innan
samstæðunnar er eytt út í samstæðureikningnum og því ekki tilgreind. Upplýsingarnar ná ekki til sölu
samstæðunnar á hefðbundnum aðföngum til heimilisreksturs viðkomandi aðila.


Reykjavíkurborg ....................................................................................................


Framangreindir aðilar hafa átt í viðskiptum við samstæðuna á tímabilinu. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru
sambærileg og við ótengda aðila.


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................


Hlutdeildarfélög .....................................................................................................


Hlutdeildarfélög .....................................................................................................


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................


Reykjavíkurborg ....................................................................................................


Reykjavíkurborg ....................................................................................................


Stofnanir og félög undir stjórn Reykjavíkurborgar .................................................


Samandreginn samstæðuárshlutareikningur 
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Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 21.5.2020  


 


Auðlindamælikvarðar 


Auðlindamælikvarðar eru uppfærðir tvisvar á ári að vori og hausti. Þeir hafa nú verið uppfærðir 
samkvæmt stöðu svæðanna og útfrá vinnsluskýrslum fyrir árið 2019. 


Lághiti 


 


Fjögur lághitasvæði hækka í einkunn í þessari uppfærslu. Þorlákshafnar og Ölfusveita fær nú fullt 
hús stiga eftir að vinnslugeta á Bakka var aukin verulega með tilkomu djúpdælu. Gagnamál eru 
komin í lag í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar (HAB) og í Hlíðaveitu. Hitaveita Stykkishólms 
fær nú fullt hús stiga því forði er nægur til að mæta skuldbindingum veitunnar. 


Fimm svæði ná enn ekki fullum stigum. Hitaveita höfuðborgarsvæðisins missir stig fyrir forða en 
ný varmastöð sem kemur í rekstur í maí mun bæta stöðuna mjög mikið. Einnig er fjöldi 
úrbótaverkefna í gangi fyrir veituna t.d. vatnaskipti í hitaveitunni ásamt sumarhvíld lághitasvæða, 
notkun djúpdæla á lághitasvæðum og aukning flutningsgetu Nesjavallalagnar. Rangárveitur 
missa stig fyrir forða og vatnsborð og verið er að vinna að tveimur mismunandi dælulausnum til 
að leysa næsta vetur. Grímsnesveita missir enn stig fyrir gögn en því verður komið í lag í ár. 
Austurveita missir stig fyrir vatnsborð þar sem það fer enn lækkandi í vinnsluholum veitunnar. 
Unnið er að úrbótum þar til að tryggja næsta vetur. Hveragerðisveita missir enn stig fyrir rýr gögn, 
lækkandi hitastig og vatnsborð. Með tilkomu djúpdælu og breytinga á mælingaaðstöu verða 
gagnamálin bætt í ár og í kjölfarið verður staðan á kerfinu metin.  
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Neysluvatn 


 


 


Tvö neysluvatnssvæði hækka í þessari uppfærslu. Í Grábrókarveitu hefur verið ráðist í miklar 
úrbætur, síur hafa verið gangsettar, lýsingartæki sett upp, sýnataka stóraukin og rannsóknir 
framkvæmdar í borholum í hrauninu. Hlíðarveita var lækkuð í seinastu uppfærslu vegna forða en 
það er aðgengilegt vatn til sölu frá Bláskógabyggð fyrir veituna og því hægt að hækka einkunina.  


Sex auðlindasvæði í neysluvatni ná ekki fullum stigum. Á Akranesi er vatnsbólið í Berjadalsá opið 
og erfitt er að takmarka umferð í nágrenninu vegna deilna við landeigenda. Hafin er vinna við frekari 
forðaöflun fyrir veituna en óvíst er enn með tímalínu. Í Heiðmörk stendur enn ógn að vatnsvernd en 
mikil vinna er í gangi til að gæta hagsmuna vatnsins á svæðinu. Í Grundarfirði er verið að vinna að 
nýju aðalskipulagi þar sem vatnsverndarsvæði verða stækkuð. Á Seleyri er nálægð við þjóðveg 1 
ógn við vatnsvernd og á Hvanneyri er ekki búið að semja um varanlega lokun á grjótnámu í nágrenni 
vatnsbólsins ásamt því að dýrahald er í nágrenninu. Vatnsbólið í Höfnum er ekki í notkun nema til 
að halda lögnum frostfríum.  
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Háhiti 


 


Allir mælikvarðar á Hellisheiði eru óbreyttir. Enn er vinnsluþéttleiki við gossprungu og á Skarðs-
mýrarfjalli of mikill. Niðurdæling innan svæðis hefur minnkað en er enn of mikil. Aðrir þættir fá 
hæstu einkunn. Vermi unnins vökva á Hellisheiði hefur hækkað um 25 kJ/kg frá því 2018. 
Niðurdráttur er innan marka en meðaltalið er um 1 bar/ári fyrir allt nýtingarsvæði Hellisheiðar-
virkjunar. Aðgengileg borsvæði duga til að afla orku fyrir virkjunina til næstu tíu ára og nýlega var 
lokið við áfanga við yfirborðsrannsóknir fyrir ný svæði í Hverahlíð og Norðurhálsum. Áætlun er til 
staðar um frekari rannsóknir á nýjum svæðum.  


 


 


Einn mælikvarði hækkar á Nesjavallasvæðinu. Búið er að meta aðgengileg borsvæði og áætlað að 
þau dugi til að afla orku fyrir virkjunina til næstu tíu ára. Mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á 
uppbótarsvæðum Nesjavalla til að tryggja orku eftir þann tíma. Aðrir mælikvarðar haldast óbreyttir. 
Vinnsluþéttleiki er enn of mikill, vatnsból helst í þremur þar sem vísbendingar eru um hitahækkun í 
lindum í Þingvallavatni og vegna vísbendinga um að áhrif niðurdælingar gæti í efri 
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grunnvatnslögum fær áhrif niðurdælingar ekki hæstu einkunn. Litlar breytingar eru á vermi, 
niðurdráttur er innan marka og hiti er óbreyttur. Rannsóknir og þróun á svæðum er í farvegi. 
Viðnámsmælingum á svæðinu er lokið, beðið er erftir skýrslu um niðurstöður og IDDP rannsóknir 
gætu stækkað svæðið niður á við.  


 







