STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2020, mánudaginn 14. desember kl. 13:00 var haldinn 298. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað.
Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Páll
Gestsson, í fjarveru Brynhildar Davíðsdóttur, Björn Gíslason, í fjarveru Hildar
Björnsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Lögð fram fundargerð SF 297. Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:00 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og
gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Samþykkt að leggja fram ársreikning ársins 2019
á kostnaðargrunni, samkvæmt leið 1, sem Ingvar kynnti.
Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 30.10.2020.
Ingvar lagði fram svohljóðandi tillögu vegna fyrirhugaðrar sölu á eignarhluta í
Landsneti, ásamt drögum að viljayfirlýsingu. Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn samþykkir að fela forstjóra og/eða framkvæmdastjóra fjármála að undirrita
viljayfirlýsingu um breytingu á eignarhaldi Landsnets hf. og ganga til viðræðna um
sölu eignarhlutarins á grundvelli viljayfirlýsingarinnar.
Stjórn verði upplýst um gang viðræðna og endanlegur samningur lagður fyrir stjórn
til afgreiðslu.
Tillagan samþykkt samhljóða.
3. Forstjóri óskar eftir umboði stjórnar til boðunar hluthafafundar í OR og Orkuveitu
Reykjavíkur – Eignir. Afgreiðslu frestað.
4. Klukkan 13:30 mætti Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður Upplýsingatækni til
fundarins og lagði fram og kynnti upplýsingaöryggisstefnu OR. Sæmundur lagði til að
stefnan verði óbreytt. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
Sæmundur lagði einnig fram og kynnti upplýsingatæknistefnu OR. Stefnan rýnd og
samþykkt óbreytt.
5. Klukkan 13:50 mætti til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri lagði fram
og kynnti minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða dags. 10.12.2020. Einnig
Hildigunnur H Thorsteinsson, framkvæmdastýra rannsókna og nýsköpunar og lagði
fram og kynnti minnisblað sitt um stöðu forðagæslu dags. 10.12.2020. Umræður.
6. [Tekið út vegna trúnaðar].
7. Klukkan 14:15 mætti Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna til fundarins ásamt
Guðmundi Óla Gunnarssyni, starfandi forstöðumanni hitaveitu og Skúla Skúlasyni,
framkvæmdastjóra Þjónustu og kynnti stöðuna á hitaveitunni í kuldakastinu í upphafi
mánaðarins. Lögð fram samantekt um verðskrár hitaveitu í Mosfellsbæ og á veitusvæði
Veitna, sem Eyþór Laxdal Arnalds óskaði eftir milli funda.
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Eyþór Laxdal Arnalds og Björn Gíslason óska bókað:
Gjaldskrá á heitu vatni hækkaði hressilega í “Planinu” til að styrkja fjárhag
Orkuveitunnar. Sem dæmi má nefna 28,5% hækkun í október 2010. Lagt var upp með
þessar gríðarlegu hækkanir þannig að unnt væri að lækka þegar “brothættur
fjárhagur fyrirtækisins hefur náð að styrkjast til muna.” Óhætt er að segja að nú sé
fyrirtækið búið að “styrkjast til muna” þar sem það endurgreiðir eigendalán upp á
5,9 milljarða og greiðir auk þess arðgreiðslur upp á milljarða króna.
Verðhækkanirnar hafa ekki gengið til baka þrátt fyrir væntingar um annað. Hitaveita
á Hengilssvæðinu er mjög hagkvæm þar sem saman fer raforkuframleiðsla og nýting
á heitu vatni. Verðskrá Veitna ætti að vera með því allra lægsta á landinu.
Samanburður við Hitaveitu Mosfellsbæjar leiðir í ljós að gjaldskrá Veitna til
almennrar notkunar er 32% hærri en Hitaveitu Mosfellsbæjar. Þá er m3 af heitu
vatni 44% dýrari hjá Veitum en hjá Veitustofnun Seltjarnarness. Það kom á óvart
að mögulegur heitavatnsskortur hafi verið yfirvofandi í vetur, en áður hafði verið
boðað að afkastageta hefði verið stórbætt, enda gjaldskráin meðal annars rökstudd
með fjárfestingum.
8. Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2021 lögð fram að nýju og samþykkt.
9. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 10. desember 2020, um
starfsemina á milli stjórnarfunda.
Klukkan 16:00 vék Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir af fundi.
Björn Gíslason leggur fram eftirfarandi tillögu:
Stjórn OR samþykkir að fyllt verði í Árbæjarlón í samráði við tilheyrandi stofnanir á
meðan unnið er að lausn í samræmi við tilmæli stýrihópsins.
Tillagan borin undir atkvæði og felld. Björn Gíslason og Eyþór Laxdal Arnalds greiða
atkvæði með tillögunni. Gylfi Magnússon, Páll Gestsson og Sigríður Rut Júlíusdóttir
greiða atkvæði gegn tillögunni, Valgarður Lyngdal Jónsson situr hjá.
Eyþór Arnalds og Björn Gíslason óska bókað:
Ekki var rétt staðið að tæmingu Árbæjarlóns og er ljóst að sú aðgerð fer gegn
gildandi deiliskipulagi Elliðaárdals frá 1994 sem og því nýja deiliskipulagi sem nú
hefur verið kynnt, auglýst og afgreitt í borgarráði. Í nýja deiliskipulaginu er
skilmerkilega fjallað um Árbæjarlón og lónshæðin sérstaklega árréttuð og birt á
teikningum. Í tillögunni segir á bls 25: "Ofan við Árbæjarstíflu er mikill munur á
sumar- og vetrarlandslagi. Á vetrum fyllir Árbæjarlón upp svæðið ofan við stífluna
en yfir laxveiðitímann á sumrin eru þar tveir farvegir sem renna hvor sínum megin
við Blásteinshólma.” Ennfremur á bls 16 í skilmálabók: "Árbæjarlón er eitt helsta
sérkenni svæðisins. Á vetrum er þar stöðuvatn sem nær yfir mestallt flatlendið en á
sumrin er hleypt úr lóninu vegna laxagöngu..”
Sama er að segja um uppdrætti og skýringarmyndir. Þar er Árbæjarlón allstaðar
óbreytt og fyllt. Við teljum því einboðið að Orkuveitan komi vatnsborðinu á ný í fyrri
stöðu og hverfi frá heimildarlausum breytingum á vatnsborðinu. Umsagnaraðilar
höfðu ekki samþykkt eða gefið heimild til að tæma lónið, enda væri slíkt óheimilt
miðað við gildandi deiliskipulag.
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10. Önnur mál.
•

Lögð fram samþykkt stjórnar Starfsmannafélags Orkuveitu Reykjavíkur um að
tilnefna Guðjón Björnsson, formann félagsins, sem áheyrnarfulltrúa á
stjórnarfundum OR.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:40.
Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 25. janúar 2021.

Gylfi Magnússon,
Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Gíslason, Eyþór Laxdal Arndals, Páll Gestsson,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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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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Rýni upplýsingaöryggisstefnu 2020
SF 298 14.12.2020

Upplýsingaöryggisstefna 2020

Lagt til að stefna verði óbreytt

• Hópur sérfræðinga frá samstæðunni hefur:
- Yfirfarið stefnuna m.t.t. NIS laganna (lög um netöryggi).
- Ekki þörf á breytingum vegna laganna

- Leggur til að stefnan verði samþykkt óbreytt. (sjá fundargerð)

Vitund starfsmanna (Awarenes)
Þjálfun – fræðsla - Áhersla á 2. lið stefnu – vitund starfsmanna
Skyldunámskeið um upplýsingaöryggi - námskeiðssókn
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Staða 16.október 2020

Þörf á verulegu átaki
• Keðjan er ekki sterkari en veikasti hlekkurinn.

• Við berum öll ábyrgð á upplýsingaöryggi.
• Stjórnendur þurfa að hvetja sitt fólk til að ljúka skyldunámskeiðum

Upplýsingatæknistefna 2020 - rýni
Sæmundur Friðjónsson
SF 298 14.12.2020

Upplýsingatæknistefna 2020 - rýni

Mælikvarðar
Mælikvarðar eru í endurskoðun
• Fjárhagsmælikvarðar
• Samanburður

• Rekstrarmælikvarðar
• Uppitími kerfa
• Sannvottun afritunar
• O.s.frv.

Skemmtileg verkefni
• Innleiðing á nýrri símstöð

• Endurnýjun á innviðum tölvukerfa
• Endurnýjun á kerfiráð Nesjavöllum
• Innleiðing á ORBus – þjónustulag (Enterprise Service Bus)
• Samþættingar komnar í fast mótað form

• Breytingar á verkbókhaldi Veitna
• Nýtt Álagningakerfi VoF
• IFT og Umsjónarkerfi heimlagna – miklir framtíðarmöguleikar
• Snjallmælaverkefni
• O.fl.

Horft til næstu ára
• Innleiðingar á fleiri tilbúnum lausnum
• Dæmi - nýtt umsjónarkerfi fyrir hlöður, samþætting og tengja við okkar kerfi

• Nýting á fleiri þjónustum sem aðrir bjóða uppá
• Sendum gögn í þjónustu, unnið úr gögnum, tökum við niðurstöðum og nýtum í okkar kerfum
• Dæmi – Creditinfo, lánshæfismat, greiðslumat

• Smíða og viðhalda lausnum sem eru í notkun
Áskoranir og áhættur
• Skýjalausnum fjölgar
• Þurfum að vera með stýringu og yfirsýn

• Forðast „lausnaeyjur/kerfiseyjur“
• Forðast lausnir án eiganda
• Horfum til þess að nýta lausnirnar okkar betur
• Margar litlar lausnir geta útheimt mikinn rekstur og utanumhald

• Undirbúningur verkefna þarf að vera góður
• hvernig ferlar virka, hvar gögn eiga heima o.s.frv.

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 298
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR
10. desember 2020
Umhverfismál fyrir stjórn OR 14. des. 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. Sjá umfjöllun í skýrslu forstjóra.
Ný gönguskíðabraut í Heiðmörk liggur nú frá Elliðavatnsbæ að gönguspori inni í mörkinni og tryggir aðgengi
skíðagöngufólks að göngusporinu þótt Heiðmerkurvegi verði lokað vegna hálku og vatnsverndar.
ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Andakílsárvirkjun. Áfram er unnið að greiningu á mismunandi rekstrarformi virkjunarinnar á samfélag.
Fundur verður haldinn um niðurstöðurnar þegar þær liggja fyrir.
Tilkynningar til leyfisveitenda. Engar tilkynningar frá síðasta fundi.
Nýtingarleyfi á Hellisheiði. Líkur á að ON fari yfir mörk nýtingarleyfis um miðjan desember. Leyfisveitendur
eru upplýstir.
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með samráðshópi landeigenda við Skorradalsvatn og
Andakílsá í janúar.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
VEITUR:
Fráveita:
•
Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur hefur framlengt starfsleyfi skólphreinsistöðva í Ánanaustum og
Klettagörðum í Reykjavík um 12 ár.
•
Óhreinsað skólp fór í sjó í 2 klst. 2. des. og 3 klst. 3. des. vegna viðhalds í hreinsistöðinni í Ánanaustum.
Vatnsveita. Fólksbíll hafnaði utan vegar innan vatnsverndarsvæðis í Heiðmörk. Olía lak ekki út í umhverfið.
Tilkynnt til leyfisveitenda.
Hitaveita. Höfuðborgarbúar voru hvattir til að fara sparlega með heita vatnið í byrjun desember vegna
kuldatíðar. Brugðist var vel við og þoldi hitaveitan álagið.
Rafveita. Ekkert nýtt.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
CARBFIX:
•
Sjá „Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.“ að neðan.
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir sólarhringsmörkum síðan 19. nóvember.
Loftslagsmál
•
Mælaborð um kolefnisspor OR samstæðu er tilbúið.
Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.
•
Umsögn um drög að aðgerðaráætlun og vöktunaráætlun Vatnaáætlunar 24. nóvember.
•
Athugasemdir ON vegna áforma um ný lög um mat á umhvefisáhrifum framkvæmda og áætlana frá 27.
nóv. vörðuðu einföldun matsferlis, nýjar áskoranir vegna loftslagsbreytinga, sjálfbæra nýtingu
náttúruauðlinda og að samræma þurfi kröfur við tilskipun ESB vegna kolefnisförgunar.
•
Umsögn OR og Veitna og umsögn Umhverfisstofnunar og OR um drög að deiliskipulagi fyrir fólkvanginn
Rauðhóla. Athugasemdir vörðuðu vatnsvernd, göngu-, hjóla- og reiðstíga.
Mat á umhverfisáhrifum
•
Umsögn Veitna til Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun fyrir Lyklafellslínu 1 og Ísallínu 2. des.
Helstu athugasemdir voru samanburður skilgreindra kosta v. mengunaráhættu og afleiðinga mengunar.
Umhverfisvakning:
•
Unnið að því að efla öryggis-, heilsu- og umhverfisstjórnun í fjárfestingaverkefnum samstæðunnar.
•
Hnykkt á umhverfisáherslum og þær tvinnaðar saman við öryggis- og heilsunámskeið fyrir verktaka sem
vinna fyrir Veitur.

1

EBS-450-01

MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Sendandi:

Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar

Dagsetning:

10.12.2020

Nýtingarleyfi Efri-Reykir
Þann 16. september síðastliðinn veitti Orkustofnun nýtingarleyfi og virkjunarleyfi á Efri Reykjum í
Bláskógabyggð til Efri-Reykja efh. annars vegar og Reykjaorku hins vegar. Auðlindin á Efri-Reykjum
þjónar Hlíðarveitu, hitaveitu sem rekin er af Veitum. Þrátt fyrir að OR sé með eignaréttarsamning um
orku úr holunni á Efri Reykjum, sem fylgdi kaupum á Hlíðarveitu, þar sem fyrirtækinu er tryggður
réttur á vatni og gufu úr svæðinu, var ekki minnst á þennan rétt í umsóknargögnum fyrir leyfin.
Jafnframt var sagt að nýting umsóknaraðila myndi ekki hafa áhrif á aðra. Ekki var leitað eftir umsögn
frá OR né hafði Orkustofnun samband við Veitur, sem m.a. hafa árlega skilað inn gögnum um vinnslu
úr svæðinu til Orkustofnunar.
OR hefur gert alvarlegar athugasemdir við bæði umsóknina og leyfisveitinguna og er Orkustofnun
með málið til skoðunar.
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Kuldakastið

Samantekt fyrir stjórn OR
10/12/20

Hæsta spágildi miðvikudaginn 2. des vegna 6. des
18.300 m3/klst
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Viðbragðsáætlun hitaveitunnar
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Viðbragðsáætlun hitaveitunnar
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Mikilvægar staðreyndir um kuldakastið
• Hitaveitan stóðst kuldakastið og slegið var met í afltoppi.
–
–

Árið 2013 var afltoppurinn 930 MW sem er samanlagt afl Kárahnjúkavirkjunar, Blönduvirkjunar og Búrfellsvirkjunar II.
Afltoppurinn í þessu kuldakasti var rúmlega 1020 MW – Breyting afltopps sl. 7 ára nemur um 1 Vatnsfellsvirkjun (90 MW)

• Fjárfestingaverkefni undanfarinna ára og þessa árs gerðu það að verkum að við stóðumst kuldakastið.
–

Helstu verkefni – Varmastöð á Hellisheiði, 2 nýjar dælur á Reynisvatnsheiði, ný dæla í Öskjuhlíðarstöð, 2 nýjar dælustöðvar í Garðabæ,
sumarhvíld lághitasvæða og aukin orkurýmd virkjanavatns.

• Vatnsborð tanka í Öskjuhlíð, Grafarholti og á Reynisvatnsheiði hélst stöðugt allt kuldakastið og
þrýstingur hjá viðskiptavinum var stöðugur allan tímann.
• Fjöldi skráðra rekstrartruflana 3. – 7. desember vegna húsþjónustu á höfuðborgarsvæðinu voru 31.
–

Engin þessara innhringinga tengdist kerfistengdum áskorunum. Flestar snerust um óhreinar síur.

• Fjárfestingar í Hveragerði og Þorlákshöfn undanfarinna ára eru að skila sér því engar skerðingar voru í
þeim sveitarfélögum.
• Megin lærdómur þessa kuldakasts er að við getum annað sambærilegum afltoppi á
höfuðborgarsvæðinu án skerðinga til almennings.
–
–

Að því gefnu að dælubúnaður sé í lagi að þá verður óþarfi að vara við hugsanlegum skerðingum verði sambærilegt kuldakast á næstunni.
Í ljósi veðurspár og bilunar á nýjum tíðnibreyti á Reynisvatnsheiði hefði verið óábyrgt að vara ekki við hugsanlegum skerðingum í þetta
sinn.

Aðrar staðreyndir um kuldakastið
• Meðalvöxtur á eftirspurn eftir heitu vatni hefur verið um 2% á ári frá árinu
2007 til 2019.
–
–
–

Aukin eftirspurn eftir heitu vatni skv. 9 mánaða uppgjöri hitaveitunnar fyrir árið 2020 er um 11%
Árið 2020 er um 1 gráðu kaldara en 2019 en það útskýrir ekki þessa sveiflu
Fjárfestingaáætlanir hitaveitunnar taka ávallt mið af sögulegum upplýsingum um vöxt í eftirspurn
ásamt upplýsingum frá sveitarfélögum um fólksfjölgun, byggingarmagn; ný hverfi, uppbygginu
samgöngumannvirkja og þéttingu byggðar.

• Í ljósi vísbendinga og nýlegra erlendra rannsókna á áhrifum Covid á aukna
orkunotkun heimila til hitunar/kælingar, ákvað Samorka sl. fimmtudag (3.
des) að fara í gagnaöflun til að meta hvort sambærilegt mynstur sé að
eiga sér stað á Íslandi.
–

Niðurstöður eru væntanlegar á 1. ársfjórðungi næsta árs (2021)

• Ef afltoppur helgarinnar væri stöðugt meðalrennsli þyrfti að klára
fjárfestingar upp á um 16-18 milljarða til að anna því
–

Helstu verkefni eru m.a. tvöföldun Suðuræðar, nýjar/stækkun 4 dælustöðva, borun og virkjun á
lághitasvæðum, endurnýjun flutningskerfa í eldri bæjarhlutum (t.d. Kársnes), heitavatnsgeymir á
Suðursvæðum o.s.frv.

Fleiri staðreyndir um kuldakastið
Höfuðborgarsvæðið
• Virkjanavatn:
–

Stöðugur þrýstingur á Suðursvæðum

–

Engin lækkun á heitavatnsgeymum tengd kuldakasti

• Lághitasvæði:

Mynd: Þrýstingur í Vesturbæ mældur í dælustöð Fornhaga
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–

Stöðugur þrýstingur á Vesturbæ Reykjavíkur

–

Engin lækkun í heitavatnsgeymum í Öskuhlíð tengd
kuldakasti

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur

Sendandi:

Gestur Pétursson

Dagsetning:

11. desember 2020

Efni:

Svar við beiðni Eyþórs Arnalds um samanburð á verðskrá á heitu
vatni hjá OR (Veitum) og Hitaveitu Mosfellsbæjar.

Árið 1998 var gerður samningur milli Hitaveitu Reykjavíkur (hér eftir HR) og Mosfellsbæjar
um sölu á heitu vatni til Hitaveitu Mosfellsbæjar (hér eftir HM).
Kveður samningurinn á um að HR selji HM vatn og afhendi það á tilgreindum stöðum.
Jafnhliða samningi um sölu á heitu vatni til HM var gert samkomulag um kaup HR á öllum
vatnsréttindum sem voru í eigu Mosfellsbæjar auk þess sem Mosfellsbær tryggði aðgengi
HR að vatnsréttindum á svæðum sem Mosfellsbær hafði leigt öðrum. Í samningnum um
sölu á heitu vatni til HM er einnig kveðið á um að HM yfirtaki dreifilagnir til einstakra notenda
og annist rekstur og viðhald þeirra. Veitur bera því ekki kostnað vegna reksturs dreifikerfis
í Mosfellsbæ.
Í samningnum um sölu á heitu vatni er kveðið á um að HM greiði heildsöluverð sem ákveðst
fyrir hvern rúmmetra 40% af smásöluverði vatns skv. gjaldskrá Veitna á hverjum tíma.
Hitaveita Mosfellsbæjar ákveður svo alfarið smásöluverð til sinna viðskiptavina.
Hér að neðan er tafla sem sýnir samanburð á algengustu töxtum á heitu vatni í Reykjavík
annars vegar og Mosfellsbæ hins vegar. Öll verð eru án virðisaukaskatts.
Almennur taxti í þéttbýli

Veitur

HM

Grunnur

Almenn notkun - verð á m3

134,60

102,24

kr/m3

Fast gjald á dag í þéttbýli (stærð mælis)
15-20 mm
25-50 mm
65 mm og stærri

Veitur
44,38
92,73
187,91

HM
45,96
102,96
192,67

Grunnur
kr/dag
kr/dag
kr/dag

Mismunur [kr.] % (m.v. Veitu-verð)
-1,58
3,6%
-10,23
11,0%
-4,76
2,5%

Sértaxtar - magntengt og samfélagslegt
Sundlaugar (stofnanir s.s. endurhæfing)
Almenningssundlaugar
Gróðurhús
Iðnaðarvatn í framl.ferla
Íþróttavellir utanhúss

Veitur
67,28
40,38
67,28
67,28
101,07

HM
57,3
33,31
38,07
72,41
87,88

Grunnur
kr/m3
kr/m3
kr/m3
kr/m3
kr/m3

Mismunur [kr.] % (m.v. Veitu-verð)
9,98
-14,8%
7,07
-17,5%
29,21
-43,4%
-5,13
7,6%
13,19
-13,1%

Veitur
HM
Grunnur
335.417 165.084
stk
524.087 314.127
stk
858.665 471.733
stk
1.341.666 964.841
stk
2.096.351 1.563.912
stk

Mismunur [kr.] % (m.v. Veitu-verð)
170.333
-50,8%
209.960
-40,1%
386.932
-45,1%
376.825
-28,1%
532.439
-25,4%

Heimæðagjöld - stærð lagnar í mm
20
25
32
40
50
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Mismunur [kr.] % (m.v. Veitu-verð)
32,36

-24,0%

EBV-158-01

Eins og kemur fram hér að ofan er heildsöluverð á heitu vatni til HM bundið í samningi og
er aðeins 40% af almennum taxta Veitna. Samningurinn er óuppsegjanlegur og verður ekki
breytt eða hætt nema með samþykki beggja samningsaðila.
Forsendur endanlegrar verðlagningar til endanotenda hjá HM eru okkur ekki kunnugar. Öll
verðlagning hjá Veitum byggir á ákvörðunum stjórnar og forsendna eigenda um arðsemi
rekstrar og vegins meðalkostnaðar í rekstri hitaveitu.
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STARFSÁÆTLUN STJÓRNAR OR FYRIR ÁRIÐ 2021
1. ársfjórðungur

2. ársfjórðungur

3. ársfjórðungur

4. ársfjórðungur

Fundargerðir staðfestar.
ÖHV mál.
Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða.
Fjármál og áhættuskýrsla
Upplýsingar úr dótturfélögum
Skýrsla forstjóra um starfsemi samstæðunnar milli funda.

Ársreikningur - umfjöllun
og staðfesting

Árshlutauppgjör Þriggja mánaða

Árshlutauppgjör - Sex
mánaða

Skýrsla og greinargerð
ytri endurskoðanda

Aðalfundur - dagskrá
og tillögur

Fjárhagsáætlun

Skýrsla innri
endurskoðanda

Kynning á ársskýrslu
félagsins

Skýrsla innri
endurskoðanda

Skýrsla regluvarðar

Mat á eigin störfum

Starfsreglur stjórnar

Árshlutauppgjör - níu
mánaða

Starfsáætlun stjórnar
fyrir hvert rekstrarár
(almanaksár)

Framfylgd
eigendastefnu

Umhverfisskýrsla
Starfskjarastefna
Starfsdagur stjórnar

Þema
Umhverfismál

Mat á störfum forstjóra
og kjörum

Starfsdagur stjórnar

Þema
Starfsmannamál

Þema
Viðskiptavinir
(þjónusta, gæði)

Tilfallandi á fundum stjórnar:
Staðfesting ákvarðana sem stjórn tekur milli funda
Fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru milli funda

Þema
Fjármál og rekstur

Dagsetning
25. janúar 2021

Fastir liðir

22. febrúar 2021

Rýni Heildarstefnu OR og Jafnréttisstefnu.
Drög að ársreikningi 2020.
Skýrsla ytri endurskoðanda.
Innkaupayfirlit.

Drög að umhverfisskýrslu.
Lykilverkefni; Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða.
Staða auðlinda og forða, Hidda.

*Ársuppgjörið samþykkt á
símafundi eins og gert var
2020, þann 12. mars.

22. mars 2021

Rýni Innkaupastefnu og stefnu um Skjala- og upplýsingastjórnun.
Undirbúningur aðalfundar.

Apríl 2021

Aðalfundur og ársfundur.

26. apríl 2021

31. maí 2021

Rýni Mannauðsstefnu, Siðareglna og Starfskjarastefnu.
Lykilverkefni: Eftirsóknarverður vinnustaður. Yfirsýn yfir stöðu mála
varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttisog öryggismálum séu í heiðri höfð (tímasetning í tengslum við rýni
starfsmannastefnu). Sólrún og Reynir.
Mat á störfum forstjóra og stjórnar.
Lykilverkefni:
Til
fyrirmyndar
í
umhverfismálum.
Áhrif
loftslagsbreytinga á starfsemi samstæðunnar. Hólmfríður
Rýni Gæðastefnu og Persónuverndarstefnu.

Fjórði mánudagur er
rauður dagur, 24. maí

F1 (3m) árshlutauppgjör.
Innri endurskoðandi og endurskoðunarnefnd.

28. júní 2021

Rýni ÖHV stefnu.

23. ágúst 2021

Rýni Umhverfis- og auðlindastefnu.
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í umhverfismálum. Loftslagsmál
(Orkuskipti og aðrar aðferðir við að ná markmiðinu “kolefnisjöfnuð
starfsemi 2030) og önnur umhverfismál (tímasetning í tengslum við
rýni umhverfisstefnu og faghópur hjá ON um sporlausa starfsemi hefur
lokið störfum). Hólmfríður
H1 (6m) árshlutauppgjör.
Innri endurskoðandi og endurskoðunarnefnd.

27. september 2021

Rýni stefnu um samfélagsábyrgð.
Lykilverkefni: Góð og örugg þjónusta. Næg geta hitaveitu. Gestur
Fjárhagsspá 2022 til Reykjavíkurborgar.

25. október 2021

Rýni Arðsemisstefnu, Arðgreiðslustefnu og Áhættustefnu.
Rýni starfsreglna stjórnar. Skýrsla um framfylgd eigendastefnu.
Umboð til boðunar Eigendafundar.

22. nóvember 2021

Rýni Upplýsingaöryggisstefnu og Upplýsingatæknistefnu.
Starfsáætlun stjórnar, drög.
F3 (9m) árshlutauppgjör.
Innri endurskoðandi og endurskoðunarnefnd.

20.

desember

Þriðji mánudagur

2021 Rýni Umhverfis- og auðlindastefnu og stefnu um vistvænar samgöngur.
Starfsáætlun stjórnar.

Dagsetningar uppgjöra eru með fyrirvara um kröfur borgarinnar um skil á uppgjörum.

