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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 23. nóvember kl. 13:00 var haldinn 297. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Eyþór Laxdal 

Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir.  
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lögð fram fundargerð SF 296. Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð rafrænt. 
 

2. Klukkan 13:00 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María 

Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, til fundarins, lögðu fram og kynntu níu 

mánaða uppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur.  

Uppgjörið borið upp og samþykk samhljóða.  
 

Eyþór Laxdal Arnalds leggur til að ársreikningur ársins 2020 verði einnig lagður fram á 

kostnaðargrunni, en ekki einungis á IFRS grunni. Stjórn óskar upplýsingar um umfang 

vinnu og kostnaðar við að leggja fram tvöfalt uppgjör. 
 

Ingvar Stefánsson gerði grein fyrir stöðu fjármála.  
 

Ingvar Stefánsson lagði fram svohljóðandi tillögu varðandi lán frá Norræna 

fjárfestingabankanum (NIB). Tillögunni fylgir greinargerð:  

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir lántöku hjá Norræna 

fjárfestingabankanum (NIB) að fjárhæð USD 80 milljónum og heimilar jafnframt 

forstjóra eða framkvæmdarstjóra fjármála að undirrita öll skjöl sem þessi lántaka 

tekur til. Lántakan er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun og innan ramma 

núverandi fjármögnunarheimilda. Lánveitingin er án ábyrgðar eigenda. 
 

Samþykkt samhljóða. 
 

Lagt fram og kynnt erindi, dags. 20. nóvember 2020  vegna kaupa ríkisins á hlutafé í 

Landsneti.  
 

Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 16.11.2020. 
 

3. Klukkan 14:00 mætti Skúli Skúlason, framkvæmastjóri Þjónustu til fundarins og lagði 

fram tillögu um verklag og aðgerðir vegna stöðu vanskila og afskrifta vegna Covid 19. 

Málið var kynnt á síðasta fundi. 

Samþykkt samhljóða. 
 

4. Lögð fram tillaga Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Eyþórs Laxdal Arnalds, sem þeim var 

falið að móta á SF 296 um viðbrögð við erindi Endurskoðunarnefndar 

Reykjavíkurborgar um skipan stjórna dótturfélaga. Samþykkt að fela stjórnarformanni 

að leita tilboða í samræmi við efni tillögunnar.  
 

5. Lögð fram svohljóðandi tillaga vegna erindis forstjóra Norðuráls, dags. 13.11.2020 um 

afléttingu trúnaðar á orkusamningum. Tillögunni fylgir greinargerð: 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir fyrir sitt leyfi að aflétta trúnaði af 

samningum við Norðurál og felur forstjóra að útfæra hvernig það verði gert. 
 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

6. Klukkan 14:30 mættu til fundarins Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, Belinda Eir 

Engilbertsdóttir, Hólmfríður Sigurðardóttir, Magnús Már Einarsson og Sólrún 

Kristjánsdóttir. Forstjóri kynnti undirbúning, tilgang og framkvæmd við tæmingu 

Elliðaárlóns. Umræður. 
 

Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska bókað: 
 

Farið var í að tæma Árbæjarlón þann 29. október án þess að fengnar væru umsagnir 

frá Náttúrufræðistofnun Íslands og Umhverfisstofnun. Þessara umsagna ber að afla 

þar sem Elliðaárdalur og Elliðavatn eru á náttúruminjaskrá. Í umsögn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands sem liggur nú fyrir, dagsett í dag þann 23. nóvember 

segir meðal annars: 

 „Að mati Náttúrufræðistofnunar er veikleiki þess sem hér hefur verið til umræðu sá 

að aðeins er verið að skoða hluta af því svæði sem raunverulega hefur verið raskað, 

en ekki heildarmyndina, og ekki fjallað um mögulega kosti og galla endurheimtar á 

sameiginlegum vettvangi.” - Að framansögðu er rökrétt að fara í heildarskoðun á 

framtíð Elliðavatns og Elliðaáa. Á meðan því er ólokið er réttast að bíða með 

varanlega tæmingu Árbæjarlóns.  
 

Klukka 15:00 mættu til fundarins Hrönn Ingólfsdóttir, ásamt Hörn Hrafnsdóttur og Dóru 

Hjálmardóttur frá Eflu og gerðu grein fyrir skoðun á öryggi Árbæjarstíflu. 
 

Stjórn óskar eftir að fá reglulegar upplýsingar um framvindu vinnu við aðgerðaráætlun.  
 

7. Klukkan 15:30 mætti Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og 

nýsköpunar til fundarins og lagði, ásamt Hólmfríði Sigurðardóttur, umhverfisstjóra, 

fram til rýni umhverfis- og auðlindastefnu og stefnu um vistvænar samgöngur. Lagðar 

voru til breytingar á umhverfis- og auðlindastefnunni, sem taka mið af 

heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Lagt til að stefna um vistvænar samgöngur 

verði óbreytt. Stefnurnar rýndar og samþykktar. 
 

8. Hólmfríður Sigurðardóttir lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu 

umhverfismælikvarða dags. 19.11.2020 og Hildigunnur H. Thorsteinsson, lagði fram og 

kynnti minnisblað dags. 19.11.2020 um stöðu forðagæslu. Umræður. 
 

9. Klukkan 15:50 mættu Þráinn Friðriksson, Gestur Pétursson og Guðmundur Óli 

Gunnarsson og kynntu stefnuverkefnið „Rangárveita – Forði til framtíðar“ ásamt 

Hildigunni.  
 

10. Klukkan 16:15 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir stefnustjóri til fundarins, lagði fram og 

kynnti minnisblað um framvindu lykilverkefna/stefnuverkefna. 
 

Klukkan 16:20 yfirgaf Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir fundinn. 
 

11. Lögð fram svohljóðandi tillaga um að fulltrúi starfsmanna taki sæti sem áheyrnarfulltrúi 

á fundum stjórnar. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að bjóða fulltrúa starfsmanna í samstæðu 

Orkuveitu Reykjavíkur að sitja stjórnarfundi sem áheyrnarfulltrúi frá janúarfundi 

2021 og út starfstíma þessarar stjórnar. Fulltrúinn verði tilnefndur af 

starfsmannafélagi (STOR). 
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Samþykkt samhljóða. 
 

12. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 19. nóvember 2020, um 

starfsemina á milli stjórnarfunda.  
 

13. Lögð fram til kynningar drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2021. Afgreiðslu frestað 

til næsta fundar.  

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:45. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 14. desember 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Hildur Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2020, mánudaginn 26. október kl. 13:00 var haldinn 296. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

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

Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson, í fjarveru Valgarðs 

Lyngdal Jónssonar og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir að hluta. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lagðar fram fundargerðir SF 294 og SF 295. Fundargerðirnar samþykktar, undirritun 

frestað. 
 

2. Klukkan 13:00 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins. Hann 

lagði fram og kynnti upplýsingar um stöðu fjármála. Einnig kynnti hann stöðu 

svokallaðra „viðspyrnuverkefna“, þ.e. þeirra auknu fjárfestinga sem stjórn ákvað að 

ráðast í vegna ástandsins í samfélaginu vegna Covid19. 
 

Lögð fram áhættuskýrsla dags. 30.09.2020. 
 

3. Klukkan 13:25 mætti Skúli Skúlason, framkvæmastjóri Þjónustu til fundarins og greindi 

frá stöðu  vanskila og afskrifta, sem aukist hafa vegna Covid 19. Stjórn óskar eftir 

útfærðum tillögum að aðgerðum á næsta fundi.  
 

4. Ingvar Stefánsson lagði fram og kynnti rýni aðsemisstefnu. Hann lagði til breytingar á 

stefnunni. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða, með breytingu.  

Einnig kynnt rýni arðgreiðslustefnu og lögð til breyting á stefnunni, sem stjórn hafði 

áður fjallað um. Stefnan borin upp og samþykkt með breytingu með atkvæðum 

Brynhildar, Gylfa, Sigríðar Rutar og Guðjóns. Hildur og Eyþór sitja hjá.  

Ásgeir Westergren, forstöðumaður Fjár- og áhættustýringar og Gísli Björn Björnsson 

sérfræðingur í fjár- og áhættustýringu mættu til fundarins klukkan 13:50, lögðu fram og 

kynntu áhættustefnu. Lagt til að stefnan yrði óbreytt. Stefnan rýnd og samhljóða 

samþykkt óbreytt. 
 

5. Elín Smáradóttir lagði fram minnisblað dags. 26. október 2020, umfjöllun um erindi 

Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dags. 23. september 2020, um skipan stjórna 

dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur, en stjórn óskaði eftir afstöðu stjórnenda til málsins 

á SF 294. Umræður. Stjórn samþykkir að fela Eyþóri Laxdal Arnalds og Sigríði Rut 

Júlíusdóttur að afla utanaðkomandi greiningar á mismunandi valkostum ásamt kostum 

og göllum þess að hafa meiri hluta stjórnarmanna dótturfélaga sjálfstæða frá öðrum 

félögum í samstæðu OR. 

Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska bókað: 
 

Ábendingar Innri endurskoðunar Reykjavíkur benda til þess að sjálfstæði einstakra 

eininga innan samstæðu OR kunni að vera ábótavant hvað varðar skipan stjórna. 

Endurskoðunarnefnd Reyjavíkurborgar hefur fallist á þessi sjónarmið IER. Rétt væri 

að endurskoða skipan stjórna dótturfélaga OR í framhaldi af þessari niðurstöðu. Sú 

tilhögun að viðhalda OR sem sérstöku móðurfélagi með samstæðu í óbreyttri mynd 

getur valdið hagsmunaárekstrum þar sem stoðeiningar og stefnumótun er 

sameiginleg. Rétt væri að skoða þá sviðsmynd að OR verði lagt niður í núverandi 
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mynd og verkefni verði flutt til dótturfélaga. Þannig verði hver eining sjálfstæðari og 

minni hætta verði á hagsmunaárekstrum. 
 

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir mætti til fundarins kl.15:00. 
 

6. Klukkan 15:05 mætti Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og 

greindi frá stefnumótun ON. 
 

7. Klukkan 15:25 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins, lagði fram og 

kynnti skýrslu um framfylgd eigendastefnu. Samþykkt samhljóða að leggja skýrsluna 

fyrir eigendafund. 
 

8. Forstjóri óskaði eftir umboði til að boða reglubundinn eigendafund í nóvember. 

Samþykkt að fela forstjóra að boða fundinn að höfðu samráði við eigendur um 

dagsetningu. 
 

9. Klukkan 15:30 mætti Anna Margrét Jóhannesdóttir til fundarins ásamt Halli 

Símonarson, innri endurskoðanda og Lárusi Finnbogasyni, formanni 

endurskoðunarnefndar, lögðu fram og greindu frá innri endurskoðunaráætlun OR, 1. 

desember 2020 – 30. september 2020. 
 

10. Klukkan 15:50 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Hildigunnur H. 

Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Rannsókna og nýsköpunar til fundarins, lögðu  fram 

og kynntu minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. október s.l. og 

minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 21. október s.l. Hildigunnur fjallaði einnig um 

stöðu auðlindamælikvarða. Umræður. 
 

11. Forstjóri óskaði eftir umboði stjórnar til að boða hluthafafundi vegna undanþágu frá 

upplýsingalögum. Samþykkt samhljóða. 
 

12. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 22. október 2020, um 

starfsemina á milli stjórnarfunda.  
 

Klukkan 16:20 mættu Sólrún Kristjánsdóttir og Breki Logason til fundarins. 
 

13. Önnur mál. 

• Guðjón Viðar Guðjónsson óskaði upplýsinga um hugmyndir um fulltrúa 

starfsmanna sem áheyrnarfulltrúa í stjórn.  

• Óskað er eftir greiningu á rafbíla- og hleðslumarkaði á næsta fundi stjórnar. 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 17:03. 

 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 23. nóvember 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Hildur Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals,  

Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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MINNISBLAÐ  

 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason forstjóri og Elín Smáradóttir yfirlögfræðingur 

Sendandi: Belinda Eir Engilbertsdóttir sérfræðingur lóða og lendna, Hólmfríður 
Sigurðardóttir umhverfisstjóri og Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, sérfræðingur í 
samskiptamálum. 

Dagsetning: 2. nóvember 2020  

Efni: Tæming Árbæjarlóns – Tímalína – stutta útgáfan 

 
Eftir að raforkuvinnslu var hætt árið 2014 í Elliðaárstöðinni hefur Árbæjarstífla einungis verið rekin með hagsmuni lífríkisins 
að leiðarljósi. Í gegnum tíðina hefur verklagi verið háttað þannig: 

• Á veturna hefur verið fyllt upp í lónið og það sett á yfirfall. Töluvert hefur verið um ábendingar frá íbúum um 
slysahættu þegar ís leggur á lónið og börn fara út á það. Sett hafa verið upp varúðarskilti. 

• Á vorin hefur lónið verið tæmt, eins snemma og veður leyfir, áður en lífríki árinnar „vaknar“. Tæmt hefur 
verið í tveimur hlutum til að opna fyrir fiskgegnd í gegnum stífluna, fyrst sunnanmegin (botnlokinn opnaður) 
og svo þegar tæmst hefur töluvert úr lóninu hafa lokurnar Árbæjarmegin, norðanmegin í stíflunni, verið 
opnaðar og sá hluti tæmdur alveg til að hleypa niður þeim fiski sem þar er.  

• Nokkrum dögum eftir tæmingu hefur verið fyllt upp í andapollinn svokallaða, Árbæjarmegin. Grindur hafa 
verið settar  í Árbæjarkvíslina að ofan- og neðanverðu, því ekki er fiskgegnt í gegnum stífluna Árbæjarmegin. 
Er það gert til að fiskur gangi ekki upp kvíslina og festist í lóninu ofan eða neðan stíflunnar. Engu að síður 
hefur eitthvað af fiski fest í lóninu.   
 

Tímalína 
 
Vor 2020 – Árleg tæming Árbæjarlóns  
 
Undirbúningur: 
 

• Í samráðsferlinu kom ábending frá Fiskistofu um áhrif tæmingar Árbæjarlóns á lífríki árinnar. Tæmingin hefur í för 
með sér snögga rennslisbreytingu ásamt framburði aurs, að sem safnast hefur upp í lóninu, niður árfarveginn 
þegar lokur eru opnaðar. Fiskistofa taldi tæminguna ekki leyfisskylda. 

• Í kjölfarið var haft samráð við Hafrannsóknarstofnun um útfærslu á því hvernig væri hægt að standa að 
tæmingunni þannig að hún hefði sem minnst áhrif á lífríkið, bæði aðferð (hversu hratt lokurnar eru opnaðar) og 
tímasetningu. Hafrannsóknarstofnun ákvað að framkvæma leiðnimælingar og taka vatnsýni til að meta vatnsgæði 
við tæmingu. 

• Samhliða þessu var haft náið samráð við Heilbrigðiseftirlit (HER), Reykjavíkurborg og aðra hagaðila með símtölum 
og fundum, ásamt því sem fulltrúar hagaðila voru viðstaddir tæminguna sjálfa.  

 

Lónið tæmt 21. -27. apríl: 

• Tæmt samkvæmt ráðleggingum Hafrannsóknarstofnunnar. 

• Eftirfarandi hagaðilar voru viðstaddir tæminguna: 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun, ásamt samstarfsfólki. 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Sigþór Gunnlaugsson, SVFR 
o Ingimundur Bergsson, SVFR 

• Þegar lónið Árbæjarmegin var tæmt kom strax í ljós eftir samtal Belindu Eir Engilbertsdóttir starfsmanns OR við 
Friðþjóf Árnason (FÁ) starfsmann Hafrannsóknarstofnunnar á staðnum að súrefnið í ánum hríðféll á meðan 
tæmingu stóð og árnar urðu dökkar af aurburði.  

 

Niðurstaða: 

• Hafrannsóknarstofnun sendi frá sér minnisblað með helstu niðurstöðum vatnsgæðamælingar.  
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• OR boðaði til rýnifundar með helstu hagaðilum til að meta hvernig gekk og hvað mætti betur fara. Á þeim fundi, 
sem haldinn var þann 4. maí kynnti Hafrannsóknarstofnun niðurstöður vatnsgæðamælinga og kom þar fram að 
súrefnismagn árvatnsins hafi farið langt niður við lok tæmingar. Á fundinum voru:  

o Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR 
o Belinda Eir Engilbertsdóttir, sérfræðingur Lóða og lendna hjá OR 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun 
o Guðni Guðbergsson, Hafrannsóknarstofnun 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Ingi Þór Hafsteinsson, starfsmaður Orku náttúrunnar 

• 12. maí 2020. Rýnifundur OR með Hafrannsóknarstofnun 
Á fundinum voru:  

o Bjarni Bjarnason, forstjóri OR 
o Magnús Már Einarsson, forstöðumaður Aðbúnaðar OR 
o Belinda Eir Engilbertsdóttir, sérfræðingur Lóða og lendna OR 
o Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR 
o Ingi Þór Hafsteinsson, vélfræðingur ON 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun 
o Guðni Guðbergsson, Hafrannsóknarstofnun 

Hafrannsóknarstofnun kynnti niðurstöður vatnsgæðamælinga og setti fram fjórar sviðsmyndir eftir vænleika (sjá 
nánar minnisblað, dagsett 28.10.2020). Kostur 1 og 2 taldir vænlegastir fyrir lífríkið. Sviðsmyndir: 

1. Fjarlægja stíflu og ganga frá svæði í „upprunalegt“ ástand. 
2. Hafa allar lokur opnar árið um kring og gera skarð í einn þröskuldinn Árbæjarmegin til að auðvelda 

göngur fiska.  
3. Hafa Geiraloku alltaf opna og stækka op hennar. Hafa lokurnar Árbæjamegin alltaf lokaðar. 
4. Halda áfram hefðbundnum aðferðum en bæta tæmingu (tímasetningu og framkvæmd).  

Tekin var ákvörðun um að nærtækast væri að fylgja sviðsmynd 2 og að taka málið upp að hausti. 
 
  
Haust 2020– Endanleg tæming Árbæjarlóns: 
 
Undirbúningur: 

• Eftir innanhúsfundi var ákveðið að hefja undirbúning að því að tæma Árbæjarlónið endanlega. 

• Samráð var haft við Hafrannsóknarstofnun um hvernig og hvenær væri vænlegast að tæma lónið með hagsmuni 
lífríkis ánna að leiðarljósi.  

o Niðurstaðan var að út frá hagsmunum lífríkisins væri best að tæma lónið um miðjan október 

• Upplýsingapóstur var sendur á eftirfarandi hagaðila þann 9. október sl., þar sem fyrirhuguð tæming var kynnt og 
boðið að koma athugasemdum á framfæri: 

o Hafrannsóknarstofnun (Hafró) 
o Orkustofnun (OS)  
o Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER)  
o Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs  
o Náttúrufræðistofa Kópavogs  
o Kópavogsbær  
o Fiskistofa   
o Árnefnd Elliðaáa   
o Umhverfisstofnun (UST)  
o Sveitarfélög og landeigendur  
o Reykjavík - Umhverfis- og skipulagssvið  
o Kópavogur - Umhverfis- og skipulagssvið (v/Elliðavatns)  
o Stangveiðifélag Reykjavíkur (SVFR) 
o Veiðifélag Elliðavatns 

• Frekari upplýsingagjöf til helstu hagaðila (símtöl, tölvupóstsamskipti, fundir): 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Snorri Sigurðsson, líffræðingur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Sigurþór Gunnlaugsson framkvæmdarstjóri Stangveiðifélags Reykjavíkur 
o Ólafur E. Jóhannsson, formaður Árnefndar Elliðaáa og formaður veiðifélag Elliðavatns. 

• Tæmingu var frestað um tvær vikur til að undirbúa tæminguna betur eftir samráð við Hafrannsóknarstofnun, eða 
til 29. október sl. 

• Óskað var eftir því við Arnór Þóri Sigfússon, dýravistfræðing hjá Verkís, gerði úttekt á áhrifum tæmingar á fuglalíf. 

• Vettvangsferðir voru farnar á svæðið vegna fuglalífs og landgræðslu til vistheimtar að tæmingu lokinni.  
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• Minnisblað Arnórs Þ. Sigfússonar um áhrif á fuglalíf lá fyrir þann 23. október, og hefur ekki áhrif á tæminguna. 
Minnisblaðið sent á helstu hagaðila, þ.m.t. Reykjavíkurborg. 

• Bréf til íbúa sent til útsendingar mánudaginn þann 26. október, með tengli í minnisblað dýravistfræðings. 
Starfsmaður OR sem sér um útsendingar er á námskeiði svo bréfið fer ekki út.  

• Þann 28. október verður ljóst að bréf til íbúa hefur ekki verið sent og að ekki sé hægt að senda það úr kerfinu í 
nafni OR vegna persónuverndarlaga. Veitur eiga allar tengiliðaupplýsingarnar og mega ekki deila þeim.  

• Fréttatilkynning send þann 28. október á fjölmiðla, frétt á or.is, færsla á WP og FB síðu Árbæjar og OR  
 

• Fundur á Árbæjarstíflu þann 28. október með Reykjavíkurborg, mætt voru: 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Snorri Sigurðsson, líffræðingur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR. 
o Belinda Eir Engilbertsdóttir, sérfræðingur Lóða og lendna hjá OR. 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun. 
o Arnór Þórir Sigfússyni, dýravistfræðingur, Verkís. 

  Farið yfir málið og umræður. Sátt um að þessi leið verði farin vegna hagsmuna lífríkisins.  

• Starfsmaður OR hringir í helstu hagaðila til að minna á að tæmingin sé daginn eftir.  
 

Lónið tæmt 29. október: 

• Lónið tæmt, eftirfarandi hagaðilar viðstaddir: 
o Sigurþór Gunnlaugsson, framkvæmdarstjóri SVFR 
o Svava S. Steinarsdóttir (SSS), Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði 

Reykjavíkurborgar 

• Þórólfur Jónsson hjá Reykjavíkurborg taldi ekki ástæðu að mæta ef SSS yrði á staðnum. 

• Eftir hádegi byrjar verktaki að slá og dreifa fræslægju á gamla botn Árbæjarlóns til að flýta fyrir endurheimt 
staðargróðurs.  

• Jákvæður fréttaflutningur um tæminguna á helstu fréttamiðlum.  

• Daginn eftir sett niður þrjú skilti með upplýsingum um landgræðslu, endurheimt staðargróðurs sett upp með 
stuttu millibili norðan Árbæjarstíflu. 
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Elliðaárvirkjun – Ástandsmat stíflumannvirkja, 
flóðamat og afleiðingaflokkun og            

áhættumat vegna stíflurofs
Verkís: Dóra Hjálmarsdóttir, Hörn Hrafnsdóttir og Stefán Bjarnason

OR: Fjármál áhættustýring og Mannauður og menning 
Hrönn Ingólfsdóttir og Belinda Eir Engilbertsdóttir

Kynnt fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur þann 23. nóvember 2020



Ástandsskoðun stíflumannvirkja



Ástandsskoðun Elliðavatns- og Árbæjarstífla 

• Örniðurstaða
• Komið að viðhaldi steyptra hluta

• Ekkert sjáanlegt sem hefur áhrif á burð steyptra mannvirkja

• Sig á jarðvegshlutum – æskilegt að skoða betur



Flóðamat og 
afleiðingaflokkun -
Elliðavatnsstífla



Tilgangur • Á Íslandi vantar lög sem stuðla að öruggri stífluhönnun og rekstri

• Styðjumst við norska regluverkið 
‒ Krafa um afleiðingaflokkun allra stíflna
‒ Afleiðingaflokkur stýrir þeim kröfum sem gerðar eru og hefur áhrif á 

- hönnunarforsendur, viðhaldskröfur, vöktunarkröfur o.s.frv. 
- kröfur til hönnuða, eftirlitsaðila, rekstraraðila og eigenda

• Markmiðið að auka öryggi og lágmarka hættu 

Elliðavatnsstífla eldri 1924/8 til 1977/78



Afleiðinga-
flokkunar-
viðmið



Forsendur 
afleiðingaflokkunar

• Flóðamat 
‒ meðalflóð (notað í hermun vegna veikleika í stíflu) 
‒ flóð með 1000 ára endurkomutíma (veðuraðstæður)

• Hermun flóðanna í gegnum lón, um mannvirkin 
og niður farveginn með og án stíflurofs

Flóðamat: Stærð með stíflurofi:
‒ Qm 30 m3/s 100 m3/s  /     80 m3/s
‒ Q1000 270 m3/s 390 m3/s  /   340 m3/s

• Kortlagning útbreiðslu vatns í flóðunum

• Meta afleiðingar stíflurofs í samræmi við töflu

Elliðaárnar 1968



Dæmi um flóðaútbreiðslu

Q1000 með og án stíflurofs
Qm með og án stíflurofs



Bústaðir/  
einingar

Afleiðinga -
flokkur 3

Elliðavatnsstífla yngri, frá 1977/8



Mikilvægar og jákvæðar 
upplýsingar

• Aðgengilegar upplýsingar um mannvirkin 
villandi/rangar

• Grúsk leiddi í ljós
‒ Stórfelldar breytingar á Árbæjarstíflu
‒ Orðin mun hæfari að standast flóð
‒ Nýja Elliðavatnsstífla mun betur hönnuð með tilliti til flóða 

en sú eldri
‒ Hönnunarforsendur mannvirkjanna í núverandi mynd miða 

við að þau ráði að minnsta kosti við flóðið 1968

• Höfum meiri trú á hæfni stíflanna til að flytja 
flóðarennsli

• Veikur hlekkur: möguleg hætta á að ísjakar eða 
hestakerrur teppi yfirfall Árbæjarstíflu



Tillögur • Stefnumörkun í öryggismálum stíflna OR (og ON)    
‒ Norska regluverkið eða annað?
‒ Aðgerðaplan í samræmi við niðurstöðu

• Framtíðaráform – réttar upplýsingar mikilvægar við ákvarðanatöku

• Viðbótar aðgerðir til að uppfylla norska regluverkið
‒ Afleiðingaflokkun allra stíflumannvirkja, líka Árbæjarstíflu
‒ Standast mannvirkin hönnunarforsendur (flóð, stæðniútreikninga o.fl.)
‒ Gera viðbragðsáætlun, viðhaldsáætlun, öryggisráðstafanir og koma á vöktun

• Mælt með að hefja strax vöktun á yfirföllum með myndavélum
‒ Elliðavatns- og Árbæjarstífla 



Áhættumat vegna 
stíflurofs 
Elliðavatnsstíflu



Tilvik

Áhættumat vegna 
stíflurofs
Megináhættur -
undiráhættur

• Rof stíflumannvirkja við Elliðavatn vegna veðuraðstæðna 
(270-390 m3/sek) – aðdragandi 

• Rof stíflumannvirkja við Elliðavatn vegna veikleika í stíflu 
(30-100 m3/s) – óvæntur atburður „a sunny day event“

• Undiráhættur
‒ Öryggi og heilsa – starfsmenn og almenningur
‒ Rekstur og búnaður
‒ Umhverfið



• Vatnavextir fyrirséðir (1000 ára flóð)

• Vatnsálag of mikið - stíflan rofnar –

→ Tiltölulega langur aðdragandi

• Líkur 0,2%

• Viðbrögð: Unnt að vara við, loka leiðum 
um dalinn, rýma svæði, mögulega vakt á 
svæðinu

Elliðaárnar 1968, Vatnsveitubrúin

• Óvæntur atburður – „a sunny day event“

• Skyndilegt rof vegna veikleika

→ Lítill sem enginn aðdragandi

• Líkur 1%

• Viðbrögð: Lítill sem enginn tími til 
aðvarana, lokana eða rýminga

Sviðsmyndir
Rof vegna veðuraðstæðna Rof vegna veikleika



• Mannslíf í hættu við björgun verðmæta 
við flóðtopp þegar jarðvegsstífla rofnar 
(2 ná ekki að forða sér)

• Umhverfistjón, búsvæði, eyðilegging á 
gróðri og jarðvegi →mikið tjón

• Rof á Breiðholtsbraut, heita- og 
kaldavatnslagnir rofna á nokkur stöðum, 
rafmagnslagnir rofna, vatnsskemmdir á 
Torfusvæðinu

1968, vetrarvegur að Hólmi

• Margt fólk á ferð um flóðasvæði (áætlað 100 
manns, 5 ná ekki að forða sér úr flóðinu) 

• Umhverfistjón, búsvæði, eyðilegging á gróðri 
og jarðvegi → töluvert tjón

• Rof á lögnum sem þvera flóðsvæði neðan 
Hraunbrúnar og Árbæjarstíflu

Mögulegar afleiðingar
Rof vegna veðuraðstæðna Rof vegna veikleika



Niðurstöður
Rof vegna veðuraðstæðna

Rof vegna veikleika



Megin 
niðurstöður

Áhættumat vegna 
stíflurofs

• Stíflurof ólíklegt

• Afleiðingar alvarlegar

• Eftir ástandsmat er ekkert sjáanlegt sem getur valdið 
auknum líkum á rofi vegna viðhaldsleysis eins og stendur

• Breytt og ný stíflumannvirki voru hönnuð fyrir 
sambærileg flóð og urðu 1968

• Óljóst hvort mannvirkið standist nútíma hönnunarkröfur 
(t.d. norska regluverkið eða sambærilegt)



Megin 
niðurstöður

Áhættumat vegna 
stíflurofs

• Skortur á reglubundnu viðhaldi, eftirliti og vöktun

• Viðhald mannvirkis er komið á tíma

• Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs er ekki til

• Skoðunarferli í kjölfar atburða (jarðskjálfta eða stórflóða) 
ekki til



Viðbótar 
tillögur 

Áhættumat vegna 
stíflurofs

• Útbúa viðbragðsáætlun

• Upplýsa Reykjavíkurborg, almannavarnir og Vegagerð 
um stöðu

• Uppfæra tengiliðalista vegna viðvarana



Umhverfis- og    

auðlindastefna OR

Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri

Rýni stjórnar OR 

23. nóvember 2020



Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 

umhverfis- og auðlindastefna OR

19.11.2020



Stefnan þarf að endurspegla betur:

• Skilvirkni: 

– Bent á heimsmarkmið 7.3 „Eigi síðar en árið 2030 verði orkunýting orðin helmingi betri“

– Bent á glatvarma hjá Veitum og ON sem tengist þessu markmiði og að mögulega væri 

skynsamlegt að nota það orðalag

• Loftslagbreytingar:

– Bent á heimsmarkmið 13.1 „Auka viðbragðsáætlanir og forvarnir við vá af völdum 

loftslagsbreytinga og náttúruhamfara alls staðar í heiminum“

– Bent á markmið 13.2 „Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í 

landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi“

• Orkuskipti. Bent á að bæta við setningu í „Áhrif í samfélaginu“

Ábendingar á stjórnarfundi OR 22. júní 2020:



Tillaga að breytingu:

Skilvirkni við framleiðslu (7.3):

Nú: „..tryggja sjálfbæra nýtingu..“

Skilvirkni og viðskiptavinir (7.3.): 
Viðbót: „…ábyrgrar neysluhegðunar…“



Tillaga að breytingu:

Loftslagsbreytingar (13.1 og 13.2):
Nú: „Samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 
árið 2030“

Viðbót: „.. með eigin starfsemi og hefur þannig 
bein áhrif á kolefnisspor íbúa og atvinnulífs...“



Tillaga að breytingu:

Orkuskipti: 

Viðbót: „…uppbyggingar innviða…“

Viðbót: „…þar á meðal orkuskipta í 

samgöngum…“



Tillaga að breytingu:

Nýr flokkur: „Loftslag og loftslagsáhætta:
Fært°til: „Losun gróðurhúsalofttegunda“
Viðbót: „Binding gróðurhúsalofttegunda“

Skilvirkni: 
Viðbót: “Miðlun þekkingar um ábyrga neysluhegðun“
Eftir að skilgreina betur markmið og ábyrgðaskiptingu 
innan OR samstæðu

Orkuskipti:
Viðbót: „Orkuskipti í samgöngum“



Stefna um vistvænar 

samgöngur

Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri

Rýni stjórnar OR 

23. nóvember 2020



Tillaga: Stefna um vistvænar samgöngur verði óbreytt
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 297 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 

Dagsetning: 19. nóvember 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 23. nóv. 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

 
 
 

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR: 
Tæming Árbæjarlóns 29. október sl. Skiptar skoðanir. Sjá umfjöllun sbr. dagskrá stjórnarfundar OR. 

 

ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun.  Sviðsmyndagreiningu lokið á áhrifum virkjunar á umhverfi og efnahag, en greining í 
vinnslu á áhrifum virkjunar á samfélag í Skorradal og við Andakílsá. Í kjölfarið verður farið yfir niðurstöðurnar 
og tekin ákvörðun um rekstrarform virkjunarinnar.  
Vetnisstöð við Hellisheiðarvirkjun. Umhverfisstofnun mun kynna starfsleyfistillögu næstu vikurnar. 
Tilkynningar til leyfisveitenda. Skjálftahrina varð undir niðurdælingarsvæði ON í Húsmúla 15. nóv. Stærð 
3,3 og fannst í byggð. Talinn tengjast spennubreytingum vegna niðurdælingar. Tilkynnt til hagsmunaaðila og 
fréttatilkynning send fjölmiðlum. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu. 
Nýtingarleyfi á Hellisheiði. Líkur á að ON fari yfir mörk nýtingarleyfis um miðjan desember nk. 
Leyfisveitendur eru upplýstir. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu. 

Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 17. nóvember. Fjallað um 

vetnisstöð á Hellisheiði, nýtingarleyfi Hellisheiðarvirkjunar og skjálftahrinu í Húsmúla. Fundur haldinn með 
samráðshópi landeigenda við Skorradalsvatn og Andakílsá í desember. 

Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

VEITUR: 
Fráveita: Ekkert nýtt. 
Vatnsveita.  

• Lagfæringar Vegagerðarinnar á Bláfjallavegi hafnar. Veitur sinna fylgd vegna flutninga á olíu fyrir tæki. 

• Fólksbíl ekið útaf í Heiðmörk. Engin olía lak út í umhverfið. Tilkynnt til leyfisveitenda. 
Hitaveita: Ábending frá íbúum Vesturbæjar um terpentínulykt af heitu vatni. Tilkynnt til leyfisveitenda.  
Rafveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 

• Sjá einnig undir „Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.“ að neðan. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   

• Styrkur brennisteinsvetnis fór yfir sólarhringsmörk 19. nóvember. Tilkynnt til leyfisveitenda. 
 

 Loftslagsmál 

• Mælaborð um kolefnisspor OR samstæðu og dótturfélaga að verða tilbúið. 
 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.  

• Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir áform um ný lög um mat á umhvefisáhrifum framkvæmda og 
áætlana í samráðsgátt stjórnvalda. Umsagnarfrestur til og með 25. nóv.  

• Umsögn Veitna um aðalskipulagsbreytingu vegna uppbyggingar í Skerjafirði. 
Mat á umhverfisáhrifum  

• Umsögn Veitna um tillögu að matsáætlun fyrir allt að 200 MW vindorkugarð á Mosfellsheiði. 
Umhverfisvakning: 

• Græna stórsóknin, umhverfisfræðsla innanhúss 9.-13. nóv. Myndbönd á Workplace og skjáhvílur. 

• Lokið uppfærslu á rafrænni nýliðafræðslu um umhverfismál m.a. með fræðslumyndböndum. 

• Námskeið umhverfis- og skipulagsstjóra Veitna fyrir verktaka vegna Bláfjallavegar á vatnsverndarsvæði 
og fyrir verktaka sem vinna að lagningu vatnslagnar á viðkvæmum svæðum í Álfsnesi. 

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2832
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 19.11.2020  

Skjálftahrina í Húsmúla  

Jarðskjálfti af stærð 3.3 varð undir niðurdælingarsvæði ON við Húsmúla kl 19:06 sunnudaginn 15. 
nóv.  Þetta var stærsti skjálfti sem orðið hefur á þessu svæði síðan í september 2016.  Skjálftinn 
fannst í Hveragerði, á Eyrarbakka, á Selfossi og víða á Höfuðborgarsvæðinu, samkvæmt Veðurstofu 
Íslands.  Viðbragðshópur vegna jarðskjálfta á áhrifasvæði virkjanna hittist rúmum 30 mín eftir 
skjálftann til að sammælast um næstu skref.  Vegna staðsetningar skjálftans, og vegna þess að 
engar breytingar voru gerðar á niðurrennsli í jarðhitavatns í aðdraganda hans, er talið að hann tengist 
þeim spennubreytingum sem langvarandi vinnsla og niðurdæling valda.  Ákveðið var halda 
niðurdælingu óbreyttri til að lágmarka frekari skjálftavirkni.  Gefin var út fréttatilkynning og tilkynnt 
var til hagsmunaaðila.    

Nýtingarleyfi á Hellisheiði 

Orka náttúrunnar hefur síðan í mars 2019 verið í samskiptum við Orkustofnun um breytingu á 
nýtingarleyfi sínu á Hellisheiði. Breytingarnar snúa að þremur greinum leyfisins um nýtingarhraða 
orku og vökva, neyðarlosun og niðurdælingu. Umsókn um breytingu á leyfinu var send inn þann 6. 
september, 2019 og síðar með breyttu sniði þann 13. mars, 2020.  Í október barst síðan ákvörðun 
OS um að breytingar á 5. og 6. gr sem eru mjög til hagsbóta fyrir rekstur virkjunarinnar en ósk um 
breytingu á 4. gr sem snýr að massavinnslu var hafnað á grundvelli þess að Orkustofnun sé ekki 
heimilt að gera breytingar á mörkum vergrar massavinnslu.   

Í kjölfar höfnunar Orkustofnunar á breytingum á mörkum massaupptektar á jarðhitavökva í 
nýtingarleyfi fyrir Hellisheiði hefur ON ákveðið að hefja ferli um að sækja um nýtt nýtingarleyfi fyrir 
virkjunina til að mörk massaupptektar verði ekki takmarkandi þáttur í orkuframleiðslu virkjunarinnar. 

Ferlið fyrir nýtt nýtingarleyfi tekur 6-18 mánuði, en þar ræður helst hvort Skipulagsstofnun telji að 
þurfi nýtt umhverfismat fyrir rýmri heimildir til massaupptektar. Orkustofnun getur ekki tekið 
leyfisumsókn til umfjöllunar fyrr er niðurstaða er komin í fyrirspurn um umhverfismat. 

Samkvæmt fyrirliggjandi mati á vinnslu það sem af er ári mun massaupptekt fara yfir mörk 
nýtingarleyfis um miðjan desember nema til breytingar komi. Allir leyfisveitendur munu verða 
upplýstir um stöðuna á reglulegu fundum með leyfisveitendum og óskað hefur verið eftir fundi með 
Orkumálastjóra um málið. 

Nesjavalladagurinn 

Vinnustofa um Nesjavallatengd jarðvísindi var haldin 11. og 12. október á Teams.  Markmiðið var að 
miðla þekkingu milli þeirra sem eru að vinna og hafa áhuga á svæðinu og þeirra mörgu styrkverkefna 
sem nú beina sjónum sínum að því.  Þátttaka fór fram úr væntingum, en fjöldi vísinda og tæknifólks 
sótti fundinn eða um 90 þegar mest var, bæði  innanlands og erlendis frá.  Alls voru 15 kynningar 
sem fjölluðum um Nesjavelli útfrá fjölbreyttum sjónarhornum.   Vinnustofur sem þessar eru 
mikilvægur liður í að fá vísindasamfélagið í lið með okkur að skilja jarðhitakerfin til að ná að hámarka 
nýtni og lágmarka umhverfisáhrif. 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri 

Dagsetning: 23. nóvember 2020 

Efni: Lykilverkefni OR og Markmið - framvinda 

 

Lykilverkefni OR  

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fór í stefnumótunarvinnu á árinu 2019 með ytri ráðgjafa. Sú 
vinna skilaði þeirri niðurstöðu að núverandi heildarstefna fyrirtækisins stæðist vel tímans 
tönn og voru því ekki gerðar á henni breytingar. Út úr stefnumótunarvinnu stjórnar komu 
tiltekin lykilverkefni sem stjórn vill að lögð verði áhersla á í samstæðunni (mynd 1).  

Í upphafi ársins 2020 var stefnan rýnd aftur og samhljómur um að hún ásamt þeim 
lykilverkefnum sem skilgreind voru árið á undan væru áfram lykiláherslur stefnunnar til 
næstu ára.  

  

Mynd 1: Lykilverkefni heildarstefnu OR, skilgreind lykilmarkmið og mælikvarðar (KPI) auk undirmarkmiða og 
verkefnastofna. 

 

ÁNÆGJA STARFSFÓLKS (KPI) 
HEIL HEIM (KPI) 
Jafnréttismenning (PI) 
Verkefnamenning (verkefnastofn PI) 

 

Úttekt á stöðu auðlinda og forða (PI) 
Heildstæð úttekt (verkefnastofn) 

LÉTTARA KOLEFNISSPOR (KPI) 
Léttara kolefnisspor (verkefnastofn PI) 

 

FJÖLGUN RAFBÍLA (KPI) 
Orkuskipti í samgöngum (verkefnastofn) 

Fjárhagsleg markmið  
 

 

Komið að fullu til 
framkvæmdar 2020 

Skilgreining „sporléttrar 
vinnslu kynnt stjórn 2020 
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Sérhverju lykilverkefni hefur verið úthlutað og fer ábyrgðarmaður fyrir hverju þeirra. Á árinu 
2020 hefur verið unnið að því að brjóta lykilverkefnin niður í áherslur og aðgerðir sem hafa 
verið kynntar fyrir stjórn OR. Fyrir þau lykilverkefni og áherslur stjórnar sem hefur ekki verið 
lokið á þessu ári hafa verið skilgreindir verkefnastofnar og markmið sem eru undirstöður 
stefnuáætlunar samstæðu OR til næstu ára.  

Búið er að stilla upp lykilmarkmiðum samstæðunnar með eftirfarandi hætti:  

 

 

 

 

 

Mynd 2: Lykilmarkmið samstæðunnar sett fram með myndrænum hætti og staða þeirra. 

 

Markmiðin raðast saman í yfirmarkmiðið „Góður samfélagsþegn“ sem við höfum áhrif á 
með jákvæðum aðgerðum sem styðja við hin fjögur markmiðin. 

Sú nýbreytni var gerð á árinu að fjárhagsleg skýrslugjöf samstæðu greinir einnig frá þessum 
markmiðum. Það er í fullu samræmi við stefnu um samfélagsábyrgð og að árangur 
samstæðunnar sé ekki aðeins fjárhagslegur.  

Stefnuætlanir, stefnuverkefni og verkefnastofnar eru þrepaskipt og ná frá yfirmarkmiðunum 
niður á einstök svið, fyrirtæki, teymi og að endingu til hvers starfsmanns fyrir sig og eru 
markmið þeirra rýnd í stefnumiðuðum starfsmannasamtölum ár hvert.  

Mismunandi er eftir markmiði hvenær það er mælt og fylgir yfirlit yfir stöðu þeirra miðað við 
nýjustu mælingar.  

Góður samfélagsþegn: staða sept.’20 = 6,0 
Fjölgun rafbíla: staða okt.’20 = 15.812 

Léttara kolefnisspor staða lok ’19 = -16% 
Heil heim: staða lok okt.’20 = 2,9% 

Ánægja starfsfólks staða lok ’19 = 4,3 
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Árangur stefnuverkefna samstæðunnar á árinu 2020  

• Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni …: 7 stefnuverkefni 

• Virðing fyrir þörfum viðskiptavina ….: 4 stefnuverkefni 

• Til fyrirmyndar í umhverfismálum …: verið að skilgreina verkefnastofn 
um kolefnishlutleysi 

• Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt: 1 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarverður vinnustaður …: 5 stefnuverkefni 

Samtals 17 stefnuverkefni og framvinda þeirra 79% í nóvember 
2020 

 

• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 2 stefnuverkefni 

• Ánægja viðskiptavina: 1 stefnuverkefni 

• Til fyrirmyndar í nýtingu náttúrunnar: 1 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarverður vinnustaður: 1 stefnuverkefnni 
 
Samtals 5 stefnuverkefni og framvinda þeirra 80% í nóvember 2020 

 

 

• Hagkvæmur rekstur og arðbær vöxtur: 1 stefnuverkefni 

• Einföld og fljótvirk gæðaþjónusta: 2 stefnuverkefni 

• Í fremstu röð í tækni og hagkvæmni: 1 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarverður vinnustaður:  3 Stefnuverkefni 

Samtals 7 stefnuverkefni og framvinda þeirra 100% í nóvember 2020 

 

• Til fyrirmyndar í rekstri, öryggi og sporlausri vinnslu: 6 stefnuverkefni 

• Framúrskarandi þjónusta: 12 stefnuverkefni 

• Í forystu í nýsköpun og tækniþróun: 2 stefnuverkefni 

• Eftirsóknarvert þekkingarfyrirtæki …:  2 stefnuverkefni 
 
Samtals 22 stefnuverkefni og framvinda þeirra 81% í nóvember 2020 

 

• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 1 stefnuverkefni: Skilgreining og 
innleiðing lykilmælikvarða og stefnuverkefna til næstu 5 ára.  

Samtals 1 stefnuverkefni og framvinda þess 100% 

 

 

Stefnuáætlun samstæðu 2021 

Stefnuáætlun samstæðu fyrir árið 2021 er komin langt í mótun og tenging lykilverkefna og 
markmiða gengur vel. Áætlað er að kynna stefnuáætlunina fyrir stjórn í janúar 2021.  





Umhverfis- og    


auðlindastefna OR


Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri


Rýni stjórnar OR 


23. nóvember 2020







Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og 


umhverfis- og auðlindastefna OR


19.11.2020







Stefnan þarf að endurspegla betur:


• Skilvirkni: 


– Bent á heimsmarkmið 7.3 „Eigi síðar en árið 2030 verði orkunýting orðin helmingi betri“


– Bent á glatvarma hjá Veitum og ON sem tengist þessu markmiði og að mögulega væri 


skynsamlegt að nota það orðalag


• Loftslagbreytingar:


– Bent á heimsmarkmið 13.1 „Auka viðbragðsáætlanir og forvarnir við vá af völdum 


loftslagsbreytinga og náttúruhamfara alls staðar í heiminum“


– Bent á markmið 13.2 „Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í 


landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi“


• Orkuskipti. Bent á að bæta við setningu í „Áhrif í samfélaginu“


Ábendingar á stjórnarfundi OR 22. júní 2020:







Tillaga að breytingu:


Skilvirkni við framleiðslu (7.3):


Nú: „..tryggja sjálfbæra nýtingu..“


Skilvirkni og viðskiptavinir (7.3.): 
Viðbót: „…ábyrgrar neysluhegðunar…“







Tillaga að breytingu:


Loftslagsbreytingar (13.1 og 13.2):
Nú: „Samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 
árið 2030“


Viðbót: „.. með eigin starfsemi og hefur þannig 
bein áhrif á kolefnisspor íbúa og atvinnulífs...“







Tillaga að breytingu:


Orkuskipti: 


Viðbót: „…uppbyggingar innviða…“


Viðbót: „…þar á meðal orkuskipta í 


samgöngum…“







Tillaga að breytingu:


Nýr flokkur: „Loftslag og loftslagsáhætta:
Fært°til: „Losun gróðurhúsalofttegunda“
Viðbót: „Binding gróðurhúsalofttegunda“


Skilvirkni: 
Viðbót: “Miðlun þekkingar um ábyrga neysluhegðun“
Eftir að skilgreina betur markmið og ábyrgðaskiptingu 
innan OR samstæðu


Orkuskipti:
Viðbót: „Orkuskipti í samgöngum“







Stefna um vistvænar 


samgöngur


Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri


Rýni stjórnar OR 


23. nóvember 2020







Tillaga: Stefna um vistvænar samgöngur verði óbreytt
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 19.11.2020  


Skjálftahrina í Húsmúla  


Jarðskjálfti af stærð 3.3 varð undir niðurdælingarsvæði ON við Húsmúla kl 19:06 sunnudaginn 15. 
nóv.  Þetta var stærsti skjálfti sem orðið hefur á þessu svæði síðan í september 2016.  Skjálftinn 
fannst í Hveragerði, á Eyrarbakka, á Selfossi og víða á Höfuðborgarsvæðinu, samkvæmt Veðurstofu 
Íslands.  Viðbragðshópur vegna jarðskjálfta á áhrifasvæði virkjanna hittist rúmum 30 mín eftir 
skjálftann til að sammælast um næstu skref.  Vegna staðsetningar skjálftans, og vegna þess að 
engar breytingar voru gerðar á niðurrennsli í jarðhitavatns í aðdraganda hans, er talið að hann tengist 
þeim spennubreytingum sem langvarandi vinnsla og niðurdæling valda.  Ákveðið var halda 
niðurdælingu óbreyttri til að lágmarka frekari skjálftavirkni.  Gefin var út fréttatilkynning og tilkynnt 
var til hagsmunaaðila.    


Nýtingarleyfi á Hellisheiði 


Orka náttúrunnar hefur síðan í mars 2019 verið í samskiptum við Orkustofnun um breytingu á 
nýtingarleyfi sínu á Hellisheiði. Breytingarnar snúa að þremur greinum leyfisins um nýtingarhraða 
orku og vökva, neyðarlosun og niðurdælingu. Umsókn um breytingu á leyfinu var send inn þann 6. 
september, 2019 og síðar með breyttu sniði þann 13. mars, 2020.  Í október barst síðan ákvörðun 
OS um að breytingar á 5. og 6. gr sem eru mjög til hagsbóta fyrir rekstur virkjunarinnar en ósk um 
breytingu á 4. gr sem snýr að massavinnslu var hafnað á grundvelli þess að Orkustofnun sé ekki 
heimilt að gera breytingar á mörkum vergrar massavinnslu.   


Í kjölfar höfnunar Orkustofnunar á breytingum á mörkum massaupptektar á jarðhitavökva í 
nýtingarleyfi fyrir Hellisheiði hefur ON ákveðið að hefja ferli um að sækja um nýtt nýtingarleyfi fyrir 
virkjunina til að mörk massaupptektar verði ekki takmarkandi þáttur í orkuframleiðslu virkjunarinnar. 


Ferlið fyrir nýtt nýtingarleyfi tekur 6-18 mánuði, en þar ræður helst hvort Skipulagsstofnun telji að 
þurfi nýtt umhverfismat fyrir rýmri heimildir til massaupptektar. Orkustofnun getur ekki tekið 
leyfisumsókn til umfjöllunar fyrr er niðurstaða er komin í fyrirspurn um umhverfismat. 


Samkvæmt fyrirliggjandi mati á vinnslu það sem af er ári mun massaupptekt fara yfir mörk 
nýtingarleyfis um miðjan desember nema til breytingar komi. Allir leyfisveitendur munu verða 
upplýstir um stöðuna á reglulegu fundum með leyfisveitendum og óskað hefur verið eftir fundi með 
Orkumálastjóra um málið. 


Nesjavalladagurinn 


Vinnustofa um Nesjavallatengd jarðvísindi var haldin 11. og 12. október á Teams.  Markmiðið var að 
miðla þekkingu milli þeirra sem eru að vinna og hafa áhuga á svæðinu og þeirra mörgu styrkverkefna 
sem nú beina sjónum sínum að því.  Þátttaka fór fram úr væntingum, en fjöldi vísinda og tæknifólks 
sótti fundinn eða um 90 þegar mest var, bæði  innanlands og erlendis frá.  Alls voru 15 kynningar 
sem fjölluðum um Nesjavelli útfrá fjölbreyttum sjónarhornum.   Vinnustofur sem þessar eru 
mikilvægur liður í að fá vísindasamfélagið í lið með okkur að skilja jarðhitakerfin til að ná að hámarka 
nýtni og lágmarka umhverfisáhrif. 
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Elliðaárvirkjun – Ástandsmat stíflumannvirkja, 
flóðamat og afleiðingaflokkun og            


áhættumat vegna stíflurofs
Verkís: Dóra Hjálmarsdóttir, Hörn Hrafnsdóttir og Stefán Bjarnason


OR: Fjármál áhættustýring og Mannauður og menning 
Hrönn Ingólfsdóttir og Belinda Eir Engilbertsdóttir


Kynnt fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur þann 23. nóvember 2020







Ástandsskoðun stíflumannvirkja







Ástandsskoðun Elliðavatns- og Árbæjarstífla 


• Örniðurstaða
• Komið að viðhaldi steyptra hluta


• Ekkert sjáanlegt sem hefur áhrif á burð steyptra mannvirkja


• Sig á jarðvegshlutum – æskilegt að skoða betur







Flóðamat og 
afleiðingaflokkun -
Elliðavatnsstífla







Tilgangur • Á Íslandi vantar lög sem stuðla að öruggri stífluhönnun og rekstri


• Styðjumst við norska regluverkið 
‒ Krafa um afleiðingaflokkun allra stíflna
‒ Afleiðingaflokkur stýrir þeim kröfum sem gerðar eru og hefur áhrif á 


- hönnunarforsendur, viðhaldskröfur, vöktunarkröfur o.s.frv. 
- kröfur til hönnuða, eftirlitsaðila, rekstraraðila og eigenda


• Markmiðið að auka öryggi og lágmarka hættu 


Elliðavatnsstífla eldri 1924/8 til 1977/78







Afleiðinga-
flokkunar-
viðmið







Forsendur 
afleiðingaflokkunar


• Flóðamat 
‒ meðalflóð (notað í hermun vegna veikleika í stíflu) 
‒ flóð með 1000 ára endurkomutíma (veðuraðstæður)


• Hermun flóðanna í gegnum lón, um mannvirkin 
og niður farveginn með og án stíflurofs


Flóðamat: Stærð með stíflurofi:
‒ Qm 30 m3/s 100 m3/s  /     80 m3/s
‒ Q1000 270 m3/s 390 m3/s  /   340 m3/s


• Kortlagning útbreiðslu vatns í flóðunum


• Meta afleiðingar stíflurofs í samræmi við töflu


Elliðaárnar 1968







Dæmi um flóðaútbreiðslu


Q1000 með og án stíflurofs
Qm með og án stíflurofs







Bústaðir/  
einingar


Afleiðinga -
flokkur 3


Elliðavatnsstífla yngri, frá 1977/8







Mikilvægar og jákvæðar 
upplýsingar


• Aðgengilegar upplýsingar um mannvirkin 
villandi/rangar


• Grúsk leiddi í ljós
‒ Stórfelldar breytingar á Árbæjarstíflu
‒ Orðin mun hæfari að standast flóð
‒ Nýja Elliðavatnsstífla mun betur hönnuð með tilliti til flóða 


en sú eldri
‒ Hönnunarforsendur mannvirkjanna í núverandi mynd miða 


við að þau ráði að minnsta kosti við flóðið 1968


• Höfum meiri trú á hæfni stíflanna til að flytja 
flóðarennsli


• Veikur hlekkur: möguleg hætta á að ísjakar eða 
hestakerrur teppi yfirfall Árbæjarstíflu







Tillögur • Stefnumörkun í öryggismálum stíflna OR (og ON)    
‒ Norska regluverkið eða annað?
‒ Aðgerðaplan í samræmi við niðurstöðu


• Framtíðaráform – réttar upplýsingar mikilvægar við ákvarðanatöku


• Viðbótar aðgerðir til að uppfylla norska regluverkið
‒ Afleiðingaflokkun allra stíflumannvirkja, líka Árbæjarstíflu
‒ Standast mannvirkin hönnunarforsendur (flóð, stæðniútreikninga o.fl.)
‒ Gera viðbragðsáætlun, viðhaldsáætlun, öryggisráðstafanir og koma á vöktun


• Mælt með að hefja strax vöktun á yfirföllum með myndavélum
‒ Elliðavatns- og Árbæjarstífla 







Áhættumat vegna 
stíflurofs 
Elliðavatnsstíflu







Tilvik


Áhættumat vegna 
stíflurofs
Megináhættur -
undiráhættur


• Rof stíflumannvirkja við Elliðavatn vegna veðuraðstæðna 
(270-390 m3/sek) – aðdragandi 


• Rof stíflumannvirkja við Elliðavatn vegna veikleika í stíflu 
(30-100 m3/s) – óvæntur atburður „a sunny day event“


• Undiráhættur
‒ Öryggi og heilsa – starfsmenn og almenningur
‒ Rekstur og búnaður
‒ Umhverfið







• Vatnavextir fyrirséðir (1000 ára flóð)


• Vatnsálag of mikið - stíflan rofnar –


→ Tiltölulega langur aðdragandi


• Líkur 0,2%


• Viðbrögð: Unnt að vara við, loka leiðum 
um dalinn, rýma svæði, mögulega vakt á 
svæðinu


Elliðaárnar 1968, Vatnsveitubrúin


• Óvæntur atburður – „a sunny day event“


• Skyndilegt rof vegna veikleika


→ Lítill sem enginn aðdragandi


• Líkur 1%


• Viðbrögð: Lítill sem enginn tími til 
aðvarana, lokana eða rýminga


Sviðsmyndir
Rof vegna veðuraðstæðna Rof vegna veikleika







• Mannslíf í hættu við björgun verðmæta 
við flóðtopp þegar jarðvegsstífla rofnar 
(2 ná ekki að forða sér)


• Umhverfistjón, búsvæði, eyðilegging á 
gróðri og jarðvegi →mikið tjón


• Rof á Breiðholtsbraut, heita- og 
kaldavatnslagnir rofna á nokkur stöðum, 
rafmagnslagnir rofna, vatnsskemmdir á 
Torfusvæðinu


1968, vetrarvegur að Hólmi


• Margt fólk á ferð um flóðasvæði (áætlað 100 
manns, 5 ná ekki að forða sér úr flóðinu) 


• Umhverfistjón, búsvæði, eyðilegging á gróðri 
og jarðvegi → töluvert tjón


• Rof á lögnum sem þvera flóðsvæði neðan 
Hraunbrúnar og Árbæjarstíflu


Mögulegar afleiðingar
Rof vegna veðuraðstæðna Rof vegna veikleika







Niðurstöður
Rof vegna veðuraðstæðna


Rof vegna veikleika







Megin 
niðurstöður


Áhættumat vegna 
stíflurofs


• Stíflurof ólíklegt


• Afleiðingar alvarlegar


• Eftir ástandsmat er ekkert sjáanlegt sem getur valdið 
auknum líkum á rofi vegna viðhaldsleysis eins og stendur


• Breytt og ný stíflumannvirki voru hönnuð fyrir 
sambærileg flóð og urðu 1968


• Óljóst hvort mannvirkið standist nútíma hönnunarkröfur 
(t.d. norska regluverkið eða sambærilegt)







Megin 
niðurstöður


Áhættumat vegna 
stíflurofs


• Skortur á reglubundnu viðhaldi, eftirliti og vöktun


• Viðhald mannvirkis er komið á tíma


• Viðbragðsáætlun vegna stíflurofs er ekki til


• Skoðunarferli í kjölfar atburða (jarðskjálfta eða stórflóða) 
ekki til







Viðbótar 
tillögur 


Áhættumat vegna 
stíflurofs


• Útbúa viðbragðsáætlun


• Upplýsa Reykjavíkurborg, almannavarnir og Vegagerð 
um stöðu


• Uppfæra tengiliðalista vegna viðvarana
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri 


Dagsetning: 23. nóvember 2020 


Efni: Lykilverkefni OR og Markmið - framvinda 


 


Lykilverkefni OR  


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fór í stefnumótunarvinnu á árinu 2019 með ytri ráðgjafa. Sú 
vinna skilaði þeirri niðurstöðu að núverandi heildarstefna fyrirtækisins stæðist vel tímans 
tönn og voru því ekki gerðar á henni breytingar. Út úr stefnumótunarvinnu stjórnar komu 
tiltekin lykilverkefni sem stjórn vill að lögð verði áhersla á í samstæðunni (mynd 1).  


Í upphafi ársins 2020 var stefnan rýnd aftur og samhljómur um að hún ásamt þeim 
lykilverkefnum sem skilgreind voru árið á undan væru áfram lykiláherslur stefnunnar til 
næstu ára.  


  


Mynd 1: Lykilverkefni heildarstefnu OR, skilgreind lykilmarkmið og mælikvarðar (KPI) auk undirmarkmiða og 
verkefnastofna. 


 


ÁNÆGJA STARFSFÓLKS (KPI) 
HEIL HEIM (KPI) 
Jafnréttismenning (PI) 
Verkefnamenning (verkefnastofn PI) 


 


Úttekt á stöðu auðlinda og forða (PI) 
Heildstæð úttekt (verkefnastofn) 


LÉTTARA KOLEFNISSPOR (KPI) 
Léttara kolefnisspor (verkefnastofn PI) 


 


FJÖLGUN RAFBÍLA (KPI) 
Orkuskipti í samgöngum (verkefnastofn) 


Fjárhagsleg markmið  
 


 


Komið að fullu til 
framkvæmdar 2020 


Skilgreining „sporléttrar 
vinnslu kynnt stjórn 2020 
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Sérhverju lykilverkefni hefur verið úthlutað og fer ábyrgðarmaður fyrir hverju þeirra. Á árinu 
2020 hefur verið unnið að því að brjóta lykilverkefnin niður í áherslur og aðgerðir sem hafa 
verið kynntar fyrir stjórn OR. Fyrir þau lykilverkefni og áherslur stjórnar sem hefur ekki verið 
lokið á þessu ári hafa verið skilgreindir verkefnastofnar og markmið sem eru undirstöður 
stefnuáætlunar samstæðu OR til næstu ára.  


Búið er að stilla upp lykilmarkmiðum samstæðunnar með eftirfarandi hætti:  


 


 


 


 


 


Mynd 2: Lykilmarkmið samstæðunnar sett fram með myndrænum hætti og staða þeirra. 


 


Markmiðin raðast saman í yfirmarkmiðið „Góður samfélagsþegn“ sem við höfum áhrif á 
með jákvæðum aðgerðum sem styðja við hin fjögur markmiðin. 


Sú nýbreytni var gerð á árinu að fjárhagsleg skýrslugjöf samstæðu greinir einnig frá þessum 
markmiðum. Það er í fullu samræmi við stefnu um samfélagsábyrgð og að árangur 
samstæðunnar sé ekki aðeins fjárhagslegur.  


Stefnuætlanir, stefnuverkefni og verkefnastofnar eru þrepaskipt og ná frá yfirmarkmiðunum 
niður á einstök svið, fyrirtæki, teymi og að endingu til hvers starfsmanns fyrir sig og eru 
markmið þeirra rýnd í stefnumiðuðum starfsmannasamtölum ár hvert.  


Mismunandi er eftir markmiði hvenær það er mælt og fylgir yfirlit yfir stöðu þeirra miðað við 
nýjustu mælingar.  


Góður samfélagsþegn: staða sept.’20 = 6,0 
Fjölgun rafbíla: staða okt.’20 = 15.812 


Léttara kolefnisspor staða lok ’19 = -16% 
Heil heim: staða lok okt.’20 = 2,9% 


Ánægja starfsfólks staða lok ’19 = 4,3 
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Árangur stefnuverkefna samstæðunnar á árinu 2020  


• Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni …: 7 stefnuverkefni 


• Virðing fyrir þörfum viðskiptavina ….: 4 stefnuverkefni 


• Til fyrirmyndar í umhverfismálum …: verið að skilgreina verkefnastofn 
um kolefnishlutleysi 


• Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt: 1 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarverður vinnustaður …: 5 stefnuverkefni 


Samtals 17 stefnuverkefni og framvinda þeirra 79% í nóvember 
2020 


 


• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 2 stefnuverkefni 


• Ánægja viðskiptavina: 1 stefnuverkefni 


• Til fyrirmyndar í nýtingu náttúrunnar: 1 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarverður vinnustaður: 1 stefnuverkefnni 
 
Samtals 5 stefnuverkefni og framvinda þeirra 80% í nóvember 2020 


 


 


• Hagkvæmur rekstur og arðbær vöxtur: 1 stefnuverkefni 


• Einföld og fljótvirk gæðaþjónusta: 2 stefnuverkefni 


• Í fremstu röð í tækni og hagkvæmni: 1 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarverður vinnustaður:  3 Stefnuverkefni 


Samtals 7 stefnuverkefni og framvinda þeirra 100% í nóvember 2020 


 


• Til fyrirmyndar í rekstri, öryggi og sporlausri vinnslu: 6 stefnuverkefni 


• Framúrskarandi þjónusta: 12 stefnuverkefni 


• Í forystu í nýsköpun og tækniþróun: 2 stefnuverkefni 


• Eftirsóknarvert þekkingarfyrirtæki …:  2 stefnuverkefni 
 
Samtals 22 stefnuverkefni og framvinda þeirra 81% í nóvember 2020 


 


• Skilvirkur og hagkvæmur rekstur: 1 stefnuverkefni: Skilgreining og 
innleiðing lykilmælikvarða og stefnuverkefna til næstu 5 ára.  


Samtals 1 stefnuverkefni og framvinda þess 100% 


 


 


Stefnuáætlun samstæðu 2021 


Stefnuáætlun samstæðu fyrir árið 2021 er komin langt í mótun og tenging lykilverkefna og 
markmiða gengur vel. Áætlað er að kynna stefnuáætlunina fyrir stjórn í janúar 2021.  
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MINNISBLAÐ  


 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason forstjóri og Elín Smáradóttir yfirlögfræðingur 


Sendandi: Belinda Eir Engilbertsdóttir sérfræðingur lóða og lendna, Hólmfríður 
Sigurðardóttir umhverfisstjóri og Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, sérfræðingur í 
samskiptamálum. 


Dagsetning: 2. nóvember 2020  


Efni: Tæming Árbæjarlóns – Tímalína – stutta útgáfan 


 
Eftir að raforkuvinnslu var hætt árið 2014 í Elliðaárstöðinni hefur Árbæjarstífla einungis verið rekin með hagsmuni lífríkisins 
að leiðarljósi. Í gegnum tíðina hefur verklagi verið háttað þannig: 


• Á veturna hefur verið fyllt upp í lónið og það sett á yfirfall. Töluvert hefur verið um ábendingar frá íbúum um 
slysahættu þegar ís leggur á lónið og börn fara út á það. Sett hafa verið upp varúðarskilti. 


• Á vorin hefur lónið verið tæmt, eins snemma og veður leyfir, áður en lífríki árinnar „vaknar“. Tæmt hefur 
verið í tveimur hlutum til að opna fyrir fiskgegnd í gegnum stífluna, fyrst sunnanmegin (botnlokinn opnaður) 
og svo þegar tæmst hefur töluvert úr lóninu hafa lokurnar Árbæjarmegin, norðanmegin í stíflunni, verið 
opnaðar og sá hluti tæmdur alveg til að hleypa niður þeim fiski sem þar er.  


• Nokkrum dögum eftir tæmingu hefur verið fyllt upp í andapollinn svokallaða, Árbæjarmegin. Grindur hafa 
verið settar  í Árbæjarkvíslina að ofan- og neðanverðu, því ekki er fiskgegnt í gegnum stífluna Árbæjarmegin. 
Er það gert til að fiskur gangi ekki upp kvíslina og festist í lóninu ofan eða neðan stíflunnar. Engu að síður 
hefur eitthvað af fiski fest í lóninu.   
 


Tímalína 
 
Vor 2020 – Árleg tæming Árbæjarlóns  
 
Undirbúningur: 
 


• Í samráðsferlinu kom ábending frá Fiskistofu um áhrif tæmingar Árbæjarlóns á lífríki árinnar. Tæmingin hefur í för 
með sér snögga rennslisbreytingu ásamt framburði aurs, að sem safnast hefur upp í lóninu, niður árfarveginn 
þegar lokur eru opnaðar. Fiskistofa taldi tæminguna ekki leyfisskylda. 


• Í kjölfarið var haft samráð við Hafrannsóknarstofnun um útfærslu á því hvernig væri hægt að standa að 
tæmingunni þannig að hún hefði sem minnst áhrif á lífríkið, bæði aðferð (hversu hratt lokurnar eru opnaðar) og 
tímasetningu. Hafrannsóknarstofnun ákvað að framkvæma leiðnimælingar og taka vatnsýni til að meta vatnsgæði 
við tæmingu. 


• Samhliða þessu var haft náið samráð við Heilbrigðiseftirlit (HER), Reykjavíkurborg og aðra hagaðila með símtölum 
og fundum, ásamt því sem fulltrúar hagaðila voru viðstaddir tæminguna sjálfa.  


 


Lónið tæmt 21. -27. apríl: 


• Tæmt samkvæmt ráðleggingum Hafrannsóknarstofnunnar. 


• Eftirfarandi hagaðilar voru viðstaddir tæminguna: 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun, ásamt samstarfsfólki. 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Sigþór Gunnlaugsson, SVFR 
o Ingimundur Bergsson, SVFR 


• Þegar lónið Árbæjarmegin var tæmt kom strax í ljós eftir samtal Belindu Eir Engilbertsdóttir starfsmanns OR við 
Friðþjóf Árnason (FÁ) starfsmann Hafrannsóknarstofnunnar á staðnum að súrefnið í ánum hríðféll á meðan 
tæmingu stóð og árnar urðu dökkar af aurburði.  


 


Niðurstaða: 


• Hafrannsóknarstofnun sendi frá sér minnisblað með helstu niðurstöðum vatnsgæðamælingar.  
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• OR boðaði til rýnifundar með helstu hagaðilum til að meta hvernig gekk og hvað mætti betur fara. Á þeim fundi, 
sem haldinn var þann 4. maí kynnti Hafrannsóknarstofnun niðurstöður vatnsgæðamælinga og kom þar fram að 
súrefnismagn árvatnsins hafi farið langt niður við lok tæmingar. Á fundinum voru:  


o Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR 
o Belinda Eir Engilbertsdóttir, sérfræðingur Lóða og lendna hjá OR 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun 
o Guðni Guðbergsson, Hafrannsóknarstofnun 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
o Ingi Þór Hafsteinsson, starfsmaður Orku náttúrunnar 


• 12. maí 2020. Rýnifundur OR með Hafrannsóknarstofnun 
Á fundinum voru:  


o Bjarni Bjarnason, forstjóri OR 
o Magnús Már Einarsson, forstöðumaður Aðbúnaðar OR 
o Belinda Eir Engilbertsdóttir, sérfræðingur Lóða og lendna OR 
o Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR 
o Ingi Þór Hafsteinsson, vélfræðingur ON 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun 
o Guðni Guðbergsson, Hafrannsóknarstofnun 


Hafrannsóknarstofnun kynnti niðurstöður vatnsgæðamælinga og setti fram fjórar sviðsmyndir eftir vænleika (sjá 
nánar minnisblað, dagsett 28.10.2020). Kostur 1 og 2 taldir vænlegastir fyrir lífríkið. Sviðsmyndir: 


1. Fjarlægja stíflu og ganga frá svæði í „upprunalegt“ ástand. 
2. Hafa allar lokur opnar árið um kring og gera skarð í einn þröskuldinn Árbæjarmegin til að auðvelda 


göngur fiska.  
3. Hafa Geiraloku alltaf opna og stækka op hennar. Hafa lokurnar Árbæjamegin alltaf lokaðar. 
4. Halda áfram hefðbundnum aðferðum en bæta tæmingu (tímasetningu og framkvæmd).  


Tekin var ákvörðun um að nærtækast væri að fylgja sviðsmynd 2 og að taka málið upp að hausti. 
 
  
Haust 2020– Endanleg tæming Árbæjarlóns: 
 
Undirbúningur: 


• Eftir innanhúsfundi var ákveðið að hefja undirbúning að því að tæma Árbæjarlónið endanlega. 


• Samráð var haft við Hafrannsóknarstofnun um hvernig og hvenær væri vænlegast að tæma lónið með hagsmuni 
lífríkis ánna að leiðarljósi.  


o Niðurstaðan var að út frá hagsmunum lífríkisins væri best að tæma lónið um miðjan október 


• Upplýsingapóstur var sendur á eftirfarandi hagaðila þann 9. október sl., þar sem fyrirhuguð tæming var kynnt og 
boðið að koma athugasemdum á framfæri: 


o Hafrannsóknarstofnun (Hafró) 
o Orkustofnun (OS)  
o Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER)  
o Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogs  
o Náttúrufræðistofa Kópavogs  
o Kópavogsbær  
o Fiskistofa   
o Árnefnd Elliðaáa   
o Umhverfisstofnun (UST)  
o Sveitarfélög og landeigendur  
o Reykjavík - Umhverfis- og skipulagssvið  
o Kópavogur - Umhverfis- og skipulagssvið (v/Elliðavatns)  
o Stangveiðifélag Reykjavíkur (SVFR) 
o Veiðifélag Elliðavatns 


• Frekari upplýsingagjöf til helstu hagaðila (símtöl, tölvupóstsamskipti, fundir): 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Snorri Sigurðsson, líffræðingur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Sigurþór Gunnlaugsson framkvæmdarstjóri Stangveiðifélags Reykjavíkur 
o Ólafur E. Jóhannsson, formaður Árnefndar Elliðaáa og formaður veiðifélag Elliðavatns. 


• Tæmingu var frestað um tvær vikur til að undirbúa tæminguna betur eftir samráð við Hafrannsóknarstofnun, eða 
til 29. október sl. 


• Óskað var eftir því við Arnór Þóri Sigfússon, dýravistfræðing hjá Verkís, gerði úttekt á áhrifum tæmingar á fuglalíf. 


• Vettvangsferðir voru farnar á svæðið vegna fuglalífs og landgræðslu til vistheimtar að tæmingu lokinni.  
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• Minnisblað Arnórs Þ. Sigfússonar um áhrif á fuglalíf lá fyrir þann 23. október, og hefur ekki áhrif á tæminguna. 
Minnisblaðið sent á helstu hagaðila, þ.m.t. Reykjavíkurborg. 


• Bréf til íbúa sent til útsendingar mánudaginn þann 26. október, með tengli í minnisblað dýravistfræðings. 
Starfsmaður OR sem sér um útsendingar er á námskeiði svo bréfið fer ekki út.  


• Þann 28. október verður ljóst að bréf til íbúa hefur ekki verið sent og að ekki sé hægt að senda það úr kerfinu í 
nafni OR vegna persónuverndarlaga. Veitur eiga allar tengiliðaupplýsingarnar og mega ekki deila þeim.  


• Fréttatilkynning send þann 28. október á fjölmiðla, frétt á or.is, færsla á WP og FB síðu Árbæjar og OR  
 


• Fundur á Árbæjarstíflu þann 28. október með Reykjavíkurborg, mætt voru: 
o Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Snorri Sigurðsson, líffræðingur, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 
o Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR. 
o Belinda Eir Engilbertsdóttir, sérfræðingur Lóða og lendna hjá OR. 
o Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnun. 
o Arnór Þórir Sigfússyni, dýravistfræðingur, Verkís. 


  Farið yfir málið og umræður. Sátt um að þessi leið verði farin vegna hagsmuna lífríkisins.  


• Starfsmaður OR hringir í helstu hagaðila til að minna á að tæmingin sé daginn eftir.  
 


Lónið tæmt 29. október: 


• Lónið tæmt, eftirfarandi hagaðilar viðstaddir: 
o Sigurþór Gunnlaugsson, framkvæmdarstjóri SVFR 
o Svava S. Steinarsdóttir (SSS), Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverfis- og skipulagssviði 


Reykjavíkurborgar 


• Þórólfur Jónsson hjá Reykjavíkurborg taldi ekki ástæðu að mæta ef SSS yrði á staðnum. 


• Eftir hádegi byrjar verktaki að slá og dreifa fræslægju á gamla botn Árbæjarlóns til að flýta fyrir endurheimt 
staðargróðurs.  


• Jákvæður fréttaflutningur um tæminguna á helstu fréttamiðlum.  


• Daginn eftir sett niður þrjú skilti með upplýsingum um landgræðslu, endurheimt staðargróðurs sett upp með 
stuttu millibili norðan Árbæjarstíflu. 
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 297 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri 


Dagsetning: 19. nóvember 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 23. nóv. 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


 
 
 


Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt 
 


ORKUVEITA REYKJAVÍKUR: 
Tæming Árbæjarlóns 29. október sl. Skiptar skoðanir. Sjá umfjöllun sbr. dagskrá stjórnarfundar OR. 


 


ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun.  Sviðsmyndagreiningu lokið á áhrifum virkjunar á umhverfi og efnahag, en greining í 
vinnslu á áhrifum virkjunar á samfélag í Skorradal og við Andakílsá. Í kjölfarið verður farið yfir niðurstöðurnar 
og tekin ákvörðun um rekstrarform virkjunarinnar.  
Vetnisstöð við Hellisheiðarvirkjun. Umhverfisstofnun mun kynna starfsleyfistillögu næstu vikurnar. 
Tilkynningar til leyfisveitenda. Skjálftahrina varð undir niðurdælingarsvæði ON í Húsmúla 15. nóv. Stærð 
3,3 og fannst í byggð. Talinn tengjast spennubreytingum vegna niðurdælingar. Tilkynnt til hagsmunaaðila og 
fréttatilkynning send fjölmiðlum. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu. 
Nýtingarleyfi á Hellisheiði. Líkur á að ON fari yfir mörk nýtingarleyfis um miðjan desember nk. 
Leyfisveitendur eru upplýstir. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu. 


Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 17. nóvember. Fjallað um 


vetnisstöð á Hellisheiði, nýtingarleyfi Hellisheiðarvirkjunar og skjálftahrinu í Húsmúla. Fundur haldinn með 
samráðshópi landeigenda við Skorradalsvatn og Andakílsá í desember. 


Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


VEITUR: 
Fráveita: Ekkert nýtt. 
Vatnsveita.  


• Lagfæringar Vegagerðarinnar á Bláfjallavegi hafnar. Veitur sinna fylgd vegna flutninga á olíu fyrir tæki. 


• Fólksbíl ekið útaf í Heiðmörk. Engin olía lak út í umhverfið. Tilkynnt til leyfisveitenda. 
Hitaveita: Ábending frá íbúum Vesturbæjar um terpentínulykt af heitu vatni. Tilkynnt til leyfisveitenda.  
Rafveita. Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 


• Sjá einnig undir „Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.“ að neðan. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   


• Styrkur brennisteinsvetnis fór yfir sólarhringsmörk 19. nóvember. Tilkynnt til leyfisveitenda. 
 


 Loftslagsmál 


• Mælaborð um kolefnisspor OR samstæðu og dótturfélaga að verða tilbúið. 
 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.  


• Umhverfis- og auðlindaráðuneytið kynnir áform um ný lög um mat á umhvefisáhrifum framkvæmda og 
áætlana í samráðsgátt stjórnvalda. Umsagnarfrestur til og með 25. nóv.  


• Umsögn Veitna um aðalskipulagsbreytingu vegna uppbyggingar í Skerjafirði. 
Mat á umhverfisáhrifum  


• Umsögn Veitna um tillögu að matsáætlun fyrir allt að 200 MW vindorkugarð á Mosfellsheiði. 
Umhverfisvakning: 


• Græna stórsóknin, umhverfisfræðsla innanhúss 9.-13. nóv. Myndbönd á Workplace og skjáhvílur. 


• Lokið uppfærslu á rafrænni nýliðafræðslu um umhverfismál m.a. með fræðslumyndböndum. 


• Námskeið umhverfis- og skipulagsstjóra Veitna fyrir verktaka vegna Bláfjallavegar á vatnsverndarsvæði 
og fyrir verktaka sem vinna að lagningu vatnslagnar á viðkvæmum svæðum í Álfsnesi. 



https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2832
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2020, mánudaginn 26. október kl. 13:00 var haldinn 296. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 


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


Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson, í fjarveru Valgarðs 


Lyngdal Jónssonar og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir að hluta. 
 


Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Lagðar fram fundargerðir SF 294 og SF 295. Fundargerðirnar samþykktar, undirritun 


frestað. 
 


2. Klukkan 13:00 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins. Hann 


lagði fram og kynnti upplýsingar um stöðu fjármála. Einnig kynnti hann stöðu 


svokallaðra „viðspyrnuverkefna“, þ.e. þeirra auknu fjárfestinga sem stjórn ákvað að 


ráðast í vegna ástandsins í samfélaginu vegna Covid19. 
 


Lögð fram áhættuskýrsla dags. 30.09.2020. 
 


3. Klukkan 13:25 mætti Skúli Skúlason, framkvæmastjóri Þjónustu til fundarins og greindi 


frá stöðu  vanskila og afskrifta, sem aukist hafa vegna Covid 19. Stjórn óskar eftir 


útfærðum tillögum að aðgerðum á næsta fundi.  
 


4. Ingvar Stefánsson lagði fram og kynnti rýni aðsemisstefnu. Hann lagði til breytingar á 


stefnunni. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða, með breytingu.  


Einnig kynnt rýni arðgreiðslustefnu og lögð til breyting á stefnunni, sem stjórn hafði 


áður fjallað um. Stefnan borin upp og samþykkt með breytingu með atkvæðum 


Brynhildar, Gylfa, Sigríðar Rutar og Guðjóns. Hildur og Eyþór sitja hjá.  


Ásgeir Westergren, forstöðumaður Fjár- og áhættustýringar og Gísli Björn Björnsson 


sérfræðingur í fjár- og áhættustýringu mættu til fundarins klukkan 13:50, lögðu fram og 


kynntu áhættustefnu. Lagt til að stefnan yrði óbreytt. Stefnan rýnd og samhljóða 


samþykkt óbreytt. 
 


5. Elín Smáradóttir lagði fram minnisblað dags. 26. október 2020, umfjöllun um erindi 


Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dags. 23. september 2020, um skipan stjórna 


dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur, en stjórn óskaði eftir afstöðu stjórnenda til málsins 


á SF 294. Umræður. Stjórn samþykkir að fela Eyþóri Laxdal Arnalds og Sigríði Rut 


Júlíusdóttur að afla utanaðkomandi greiningar á mismunandi valkostum ásamt kostum 


og göllum þess að hafa meiri hluta stjórnarmanna dótturfélaga sjálfstæða frá öðrum 


félögum í samstæðu OR. 


Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska bókað: 
 


Ábendingar Innri endurskoðunar Reykjavíkur benda til þess að sjálfstæði einstakra 


eininga innan samstæðu OR kunni að vera ábótavant hvað varðar skipan stjórna. 


Endurskoðunarnefnd Reyjavíkurborgar hefur fallist á þessi sjónarmið IER. Rétt væri 


að endurskoða skipan stjórna dótturfélaga OR í framhaldi af þessari niðurstöðu. Sú 


tilhögun að viðhalda OR sem sérstöku móðurfélagi með samstæðu í óbreyttri mynd 


getur valdið hagsmunaárekstrum þar sem stoðeiningar og stefnumótun er 


sameiginleg. Rétt væri að skoða þá sviðsmynd að OR verði lagt niður í núverandi 



javascript:__doPostBack('SimaskraView','command_9$0')





 2 


mynd og verkefni verði flutt til dótturfélaga. Þannig verði hver eining sjálfstæðari og 


minni hætta verði á hagsmunaárekstrum. 
 


Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir mætti til fundarins kl.15:00. 
 


6. Klukkan 15:05 mætti Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og 


greindi frá stefnumótun ON. 
 


7. Klukkan 15:25 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins, lagði fram og 


kynnti skýrslu um framfylgd eigendastefnu. Samþykkt samhljóða að leggja skýrsluna 


fyrir eigendafund. 
 


8. Forstjóri óskaði eftir umboði til að boða reglubundinn eigendafund í nóvember. 


Samþykkt að fela forstjóra að boða fundinn að höfðu samráði við eigendur um 


dagsetningu. 
 


9. Klukkan 15:30 mætti Anna Margrét Jóhannesdóttir til fundarins ásamt Halli 


Símonarson, innri endurskoðanda og Lárusi Finnbogasyni, formanni 


endurskoðunarnefndar, lögðu fram og greindu frá innri endurskoðunaráætlun OR, 1. 


desember 2020 – 30. september 2020. 
 


10. Klukkan 15:50 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Hildigunnur H. 


Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Rannsókna og nýsköpunar til fundarins, lögðu  fram 


og kynntu minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. október s.l. og 


minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 21. október s.l. Hildigunnur fjallaði einnig um 


stöðu auðlindamælikvarða. Umræður. 
 


11. Forstjóri óskaði eftir umboði stjórnar til að boða hluthafafundi vegna undanþágu frá 


upplýsingalögum. Samþykkt samhljóða. 
 


12. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 22. október 2020, um 


starfsemina á milli stjórnarfunda.  
 


Klukkan 16:20 mættu Sólrún Kristjánsdóttir og Breki Logason til fundarins. 
 


13. Önnur mál. 


• Guðjón Viðar Guðjónsson óskaði upplýsinga um hugmyndir um fulltrúa 


starfsmanna sem áheyrnarfulltrúa í stjórn.  


• Óskað er eftir greiningu á rafbíla- og hleðslumarkaði á næsta fundi stjórnar. 


 
 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 17:03. 


 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 23. nóvember 2020. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir,  


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  


Hildur Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals,  


Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 







