STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 25. janúar kl. 13:00 var haldinn 299. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður
Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa
Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsmanna og formaður STOR, Guðjón Björnsson var fjarverandi.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Lögð fram fundargerð SF 298. Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:05 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og
gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og lagði fram svohljóðandi tillögu:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra og/eða framkvæmdastjóra
fjármála heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða
bankaláns fyrir allt að 15,5 Ma.kr. á árinu 2021.
Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná
yfir.
Tillögunni fylgi greinargerð. Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar
Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal
Jónssonar. Eyþór Arnalds og Hildur Björnsdóttir sitja hjá og óska bókað:
Hér er verið að auka lántökuheimildir um 2 milljarða frá því sem áætlað var í
desember. Orkuveitan mun greiða eigendalán upp á 3,6 milljarða á fyrsta
ársfjórðungi og arðgreiðslur upp á 3 milljarða. Með öðrum orðum er Orkuveitan að
taka milljarða lán til að fjármagna eiganda sinn; Reykjavíkurborg.
Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 20.01.2021
Klukkan 13:15 mættu til fundarins Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður
reikningshalds ásamt Pétri Hanssyni og Helga Einari Karlssyni frá Delottie og kynntu
aðlöguð reikningsskil samstæðu 2019.
Samþykkt að kynna endurskoðunarnefnd gögnin og óska eftir afstöðu nefndarinnar til
þess hvort að birta skuli upplýsingarnar.
3. Forstjóri óskar eftir umboði stjórnar til boðunar hluthafafundar í Orkuveitu Reykjavíkur
– Eignir.
Samþykkt samhljóða.
Einnig lögð fram svohljóðandi tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að framselja hugverk, þ.m.t. vörumerki, og
aðrar eignir og réttindi sem tengjast Carbfix aðferðinni til Orkuveitu ReykjavíkurEigna ohf., sem síðan mun framselja eignirnar til Carbfix ohf. og auka hlutafé sitt í
félaginu til samræmis, sbr. meðfylgjandi drög að framsalssamningi.
Samþykkt samhljóða.
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4. Klukkan 13:55 mættu Eiríkur Hjálmarsson, sérfræðingur í samfélagsábyrgð og
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri, til fundarins og kynntu efnistök og
dagsetningar vegna Ársskýrslu OR 2020.
5. Klukkan 14:05 mætti til fundarins Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri og kynnti
heildarstefnu OR. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
Guðrún Erla gerði grein fyrir lykilverkefnum sem stjórnin samþykkti árið 2019.
Ákveðið að verja næsta starfsdegi stjórnar í kynningu á þeim lykilverkefnum sem verið
er að vinna eða er lokið og í kjölfarið að stofna eftir atvikum ný verkefni og rýna
heildarstefnu.
6. Klukkan 14:30 mætti til fundarins Kristján Már Atlason, forstöðumaður
fyrirtækjamarkaðar hjá Orku náttúrunnar og gerði grein fyrir stöðunni á hleðslumarkaði.
7. Klukkan 15:20 mætti til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og lagði
fram og kynnti minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða dags. 21. janúar 2021.
Einnig Hildigunnur H Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar og
lagði fram og kynnti minnisblað sitt um stöðu forðagæslu dags. 21. janúar 2021.
Umræður.
8. Klukkan 15:30 mætti Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna, ásamt Arndísi Ósk
Ólafsdóttur, forstöðumanneskju Vatnsveitu og fráveitu til fundarins. Þau gerðu grein
fyrir vatnsflóði við Háskóla Íslands og framkvæmdum Veitna við Suðurgötu. Umræður.
9. Klukkan 16:00 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri og kynni niðurstöður
vinnustaðagreiningar sem framkvæmd var meðal starfsmanna í desember s.l.
10. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 21. janúar 2021, um
starfsemina á milli stjórnarfunda.
11. Önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:40.
Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 22. febrúar 2021.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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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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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur-eigna
SF 299
BB/es
Reykjavík 25.janúar 2021
Tillaga
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna samþykkir að veita forstjóra umboð til að boða til
hluthafafundar í fyrirtækinu til að samþykkja sölu á 10% hlut í félaginu til Háskóla Íslands í
samræmi við meðfylgjandi samkomulag og drög að kaupsamningi.

Rýni
heildarstefnu
OR 2021

Rýni heildarstefnu OR og lykilverkefna
• Stjórn fór í stefnumótunarvinnu 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.
- Hins vegar komu út úr vinnunni tiltekin lykilverkefni.
• Árið 2020 var stefnan rýnd samhliða lykilverkefnum, sem unnið var að allt það ár.
- Engar breytingar gerðar á heildarstefnu eða lykilverkefnum.
• Lykilverkefni breytast frá einum tíma til annars og einhverjum þeirra er lokið.
Lykilverkefnin þarfnast því rýni og endurskoðunar núna.

Fjárhagsleg markmið

FJÁRHAGSLEGUR
STYRKUR OG
HAGKVÆMNI

Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með
það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði hagkvæmt
og endurspegli aðstæður.

GÓÐ OG ÖRUGG
ÞJÓNUSTA

Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu
til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághitaog virkjanavatns.
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera
í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem
örvar orkuskipti.

FJÖLGUN RAFBÍLA (KPI)
Orkuskipti
í
samgöngum
(verkefnastofn)

TIL FYRIRMYNDAR Í
UMHVERFISMÁLUM

Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með
sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina
viðmið og áherslur.
Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif
loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og
þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu.

LÉTTARA KOLEFNISSPOR (KPI)
Léttara kolefnisspor (verkefnastofn
PI)

ÁBYRG OG SJÁLFBÆR
NÝTING
NÁTTÚRUGÆÐA

Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR
hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri
tíma um réttindi og nýtingu.

EFTIRSÓKNARVERÐU
R VINNUSTAÐUR

Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála
varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í
jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í
heiðri höfð.

Skilgreining „sporléttrar
vinnslu“
Úttekt á stöðu auðlinda og forða (PI)
Heildstæð úttekt (verkefnastofn)

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

Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni
Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði
hagkvæmt og endurspegli aðstæður.

• 2019 breytingar á innra skipulagi OR
• 2019 tveimur ákvörðunum vísað til eigenda varðandi skipulag samstæðu
- uppskipting ON
- dótturfélag um starfsemi Carbfix.

• 2020 komið að fullu til framkvæmda og fimm vörumerki nú ásýnd samstæðu
• Lykilverkefni lokið eins og það var skilgreint. Eftir standa lykilmælikvarðar á fjárhagslegan styrk og
hagkvæmni.

Til fyrirmyndar í umhverfismálum
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi, m.a. með því að
skilgreina viðmið og áherslur
Búið að skilgreina hvað er átt við með sporlausri vinnslu í fimm þáttum og setja markmið í rekstri ON:
1.

Gaslosun
o
o

2.

Losun jarðhitavatns á yfirborð
o

3.

Minna 1% af því gufumagni sem tekið er upp úr jarðhitageymi á Hellisheiði og á Nesjavöllum. Markmiðið verður endurskoðað á árinu 2021.

Jarðskjálftar
o

5.

Markmið hafa verið sett um magn yfirborðslosunar á ári við Hellisheiðarvirkjun (Undir 800 þús. tonn á ári af jarðhitavatni um yfirfallsmannvirki) og
Nesjavallavirkjun (Að meðaltali undir 60 MW losun í formi varmaorku frá upphituðu grunnvatni). Meginmarkmiðið er að engin yfirborðslosun sé í
eðlilegum rekstri virkjananna. Hins vegar þarf að taka tillit til meiriháttar bilana eða atvik í rekstri sem áhrif hafa á niðurdælingakerfi virkjananna og þörf
er á í sumum tilvikum að losa vatn um yfirborð.

Gufulosun
o

4.

Hellisheiðarvirkjun verði sporlétt hvað varðar CO2 (95%) og H2S (>95%) árið 2025 og
Nesjavallavirkjun verði sporlétt hvað varðar CO2 (95%) og H2S (>95%) árið 2030.

Séu minni en 3.5 sem er sú stærð skjálfta sem finnst í nærliggjandi byggðum. Verklag um niðurdælingu lágmarkar líkur á því að skjálftar af þeirri
stærðargráðu verði á svæðinu.

Rask
o

Lagfært með landbótum og frágangi um að lágmarki því flatarmáli þess landsvæðis sem raskað var vegna framkvæmda á hverju ári.

Tekið betur utan um sporlétta vinnslu í daglegum rekstri með nýju mælaborði hjá ON sem sýnir sporlétta vinnslu miðað við þau
mörk sem sett hafa verið.
o

Farið yfir stöðuna hjá virkjunum á hverjum morgni og krafa gerð um úrbætur ef mælikvarði er á rauðu.

Til fyrirmyndar í umhverfismálum
Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á
náttúrufari og auðlindanýtingu

o
o

Vinna kynnt fyrir stjórn OR í apríl 2020
Vinnu við fyrsta áfanga, sem er með áherslu á Veitur, lýkur í lok janúar.

Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu
sem örvar orkuskipti.
(Styður við bæði góða þjónustu og umhverfismál)

o

Verkefnin flest ganga vel. Til dæmis hafa 1000 íbúðir í fjöleignarhúsum núna eða munu fá
aðgang að hleðslu. Uppbyggingu innviða í Borgarlandi er að ljúka í Reykjavík, Akranesi og
Garðabæ. Samtals eru þetta 39 staðsetningar með 200 hleðslustæðum og þar af er 31
staðsetning í Reykjavík með 160 hleðslustæðum.

o

Verkefni áfram í vinnslu 2021.

Góð og örugg þjónusta
Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði
lághita- og virkjanavatns.

• Sértækt.
• Framtíðarsýn hitaveitu.

Eftirsóknarverður vinnustaður
Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í
jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð

• Fylgst með lykilmælikvörðum (KPI)
• Verkefnamenning (PI og verkefnastofn)
• Lokið eins og það var skilgreint og komið í rekstur.

Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða
Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og
skemmri tíma um réttindi og nýtingu.

• Stefnuáætlun Rannsókna og nýsköpunar 2021
Verkefnastofn:
Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða
Lykilverkefni heildarstefnu
Mælikvarðar

Gera heildstæða
úttekt á stöðu
auðlinda og forða

Staðan 2020

80%

Markmið 2021

Stefnuverkefni ársins

93%

Framtíðarsýn forðamála vatnsveitna
Reykjavíkur og Akraness
Framtíðarsýn forðamála hitaveitu fyrir
Ölfus, Hveragerði og Austurveitu
Framtíðarsýn forðamála vatnsveitu
Borgarness
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 299
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR
21. janúar 2021
Umhverfismál fyrir stjórn OR 25. jan. 2021. Staða þriggja árangurs-mælikvarða
sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
Veiðiþjófnaður. Ábendingar hafa borist um veiðiþjófnað í Þingvallavatni undan landi OR á Nesjavöllum.
Sórurriði heldur sig á þessum slóðum. Málið er í vinnslu.
Árlegur fundur um umhverfis- og loftslagsmál verður haldinn með leyfisveitendum 5. febrúar nk.
ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Andakílsárvirkjun. Ekkert nýtt.
Tilkynningar til leyfisveitenda. Styrkur brennisteinsvetnis fór yfir sólarhringsmörk í Norðlingaholti 30. des. sl.
Nýtingarleyfi á Hellisheiði. Ekki var farið yfir vikmörk nýtingarleyfis í desember sl. eins og líkur voru taldar á.
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með leyfisveitendum jarðgufuvirkjana 26. janúar nk.
Starfsleyfi fyrir vetnisstöð við Hellisheiðarvirkjun hefur verið gefið út.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
VEITUR:
Fráveita: Ekkert nýtt.
Vatnsveita. Bíll fór útaf veginum í Heiðmörk 11. janúar og lak kælivöki í jarðveg og var hreinsaður upp.
Hitaveita. Aðveituæð HAB rofnaði og mikið af heitu vatni flæddi í Flókadalsá eða um 1.442 m3. Tilkynnt til
leyfisveitenda og haft samráð við Hafrannsóknastofnun vegna lífríkis í ánni.
Rafveita. Ekkert nýtt.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
CARBFIX:
•
Sjá „Annað“ að neðan.
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis fór yfir sólarhringsmörk í Norðlindaholti 30. desember sl.
Loftslagsmál
•
Sjá „Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.“ að neðan.
Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.
•
OR samstæðan vinnur að umsögn um drög að loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar til 2025.
Mat á umhverfisáhrifum
•
Carbfix mun á næstunni senda inn erindi til Skipulagsstofnunar vegna tilraunaniðurdælingar á koltvíoxíði
og brennisteinsvetnis á Nesjavöllum.
Umhverfisvakning:
•
Unnið að því að uppfæra kröfur um umhverfismál í útboðsgögnum OR.
•
Veitur og OR eiga fulltrúa í stýrihópi nýs viðskiptahraðals, Hringiða, sem ætlað er að draga fram, efla og
styðja nýja tækni og aðferðir vegna úrlausnarefna í umhverfismálum. Bakhjarlar eru Reykjavíkurborg,
Atvinnuvegaráðuneytið, OR, Hvalfjarðarsveit, Faxaflóahafnir, Sorpa, Terra, Þróunarfélag Grundartanga
og Breið Þróunarfélag.
•
Veitur taka þátt í samstarfsverkefni um umhverfisvænni mannvirkjagerð sem er aðgerð C.3 í
aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum.Verkefnið hefur fengið heitið „Byggjum grænni framtíð“.
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Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála janúar til desember 2020 (örvar sýna stöðu m.v. 2019)
Tilkynningar til leyfisveitenda:
•

Líkur á að styrkur brennisteinsvetnis fari yfir mörk og viðhaldsstopp í lofthreinsistöð (ON)

6

Líkur á skjálftavirkni (ON)

2

Losun jarðhitavatns á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíð (ON)

4

Losun á heitu vatni út í umhverfið við Nesjavelli (ON)

1

Losun á heitu vatni út í umhverfið (Veitur)

6

Losun á skólpi í sjó um yfirföll í fráveitu og um neyðarútrásir (Veitur)

11

Lón (Veitur og OR)

3

Leki á einangrunarmiðlinum og gróðurhúsalofttegundinni SF6 (Veitur)

1

Blástur á borholum (ON)

1
Alls

35

Ábendingar frá viðskiptavinum:
•

Brennisteinsvetni (ON)

1

Umgengni (Samstæða OR)

15

Andakílsárvirkjun/Skorradalsvatn (ON)

3
Alls

19

Ábendingar frá starfsfólki:
•

Umgengni, veggjakrot, sláttur, aðstaða

16

Flokkun úrgangs

1

Varasöm efni

13
Alls

30

Hættuleg hegðun og umhverfisskaði á og við verndarsvæði og önnur viðkvæm svæði
•

Útafakstur án olíumengunar

4

Útafakstur með olíumengun

1

Olíu- og glussaleki af tækjum

3

Akstur utan vega og rask

1
Alls

9
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Massaupptekt á vinnslusvæðum í Hengli
Fyrir árið 2020 reiknast upptekt á vinnslusvæði Hellisheiðavirkjunar sem 38,3 ± 1,1 mill.tonn. Upptekt
á vinnslusvæðum Hellisheiðarvirkjunar er reiknuð út frá niðurstöðum aflmælinga og mælingum á
holutoppsþrýsting vinnsluhola. Óvissan á þessum útreikningum er metin út frá niðurstöðum
aflmælinga sem er 1-3%.
Fyrri spár um upptekt 2020 á áætluðu að hún yrði um 40 milljón tonn. Samkvæmt nýtingarleyfi er
hámarksupptekt á Hellisheiði 38 mill.tonn á ársgrundvelli. Það er því ánægjulegt að niðurstaða ársins
er minni en áætlað var.
Breytingar á reikningum felast helst í uppfærslum á aflkúrfum sem reikna upptekt hverrar vinnsluholu
út frá gögnum um holutoppsþrýsting. Hjá nokkrum vinnsluholum varð talsverð breyting á mati nýrra
aflkúrfa og aflstuðla m.t.t. nýrra gagna frá 2020 og túlkun á eldri gögnum. Þar ræður einkum hækkað
vermi í holum vegna minni niðurdælingar innan svæðis og meiri nýting á Hverahlíð. Fyrir vikið
reiknaðist minni upptekt úr vinnslusvæðum.
Umsóknarferli fyrir nýtt nýtingarleyfi á Hellisheiði með rýmri massaupptekt er áfram í ferli en samtal
við Skipulagsstofnum um hvort rýmri mörk eru í samræmi við núgildandi umhverfismat er nú í gangi.
Fyrir árið 2020 reiknast upptekt á vinnslusvæði Nesjavallavirkjunar sem 17,4 ± 0,5 mill.tonn. Upptekt
er reiknuð á sama hátt og fyrir Hellisheiði með sömu óvissumörkum. Ekki er í gildi nýtingarleyfi fyrir
Nesjavallavirkjun en tekin verður ákvörðun um fyrirkomulag þess þegar málin skýrast með
nýtingarleyfi Hellisheiðar.
Stækkun varmastöðvar á Hellisheiði
Í samræmi við 8. gr. samnings milli Veitna og ON um kaup og sölu á heitu vatni frá Nesjavallavirkjun
og Hellisheiðarvirkjun var með bréfi þann 28. desember 2020 óskað formlega eftir því að stækkuð
varmastöð verði tilbúin til reksturs fyrir veturinn 2025/2026. Miðað er við áfanga sem nefndur hefur
verið stækkun 2A, 600 l/sek.
Framundan eru viðræður um nánari útfærslu á stækkun og tímasetningar sem undanfari
viðbótarsamnings um stækkunina.
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Vinnustaðagreining 2020
Kynning á stjórnarfundi OR 25.janúar 2021

Samantekt
• Allar spurningar sem eru samanburðahæfar á milli ára eru að hækka eða
standa í stað.
• Starfsánægja hækkar úr 4,3 í 4,4
• NPS skor, mælikvarði á tryggð hækkar úr 48% í 57%

• Áherslur síðasta árs að skila árangri
• Mesta hækkun í könnun:
• Teymið forgangsraðar þegar umfangsmikil verkefni bætast við (4,1 / +0,24)

• Næst mesta hækkun í könnun
• Ég ber traust til æðstu stjórnenda (4,0 / 0,18)

• Áherslur sl. missera á forvarnir og fræðslu varðandi einelti og hvers kyns áreitni
hafa skilað okkur árangri á öllum þáttum

Áherslur á næstunni
• Nýjar áskoranir vegna Kórónufaraldurs
• Þurfum að vinna með upplýsingamiðlun og stjórnun á annan hátt líklega til
frambúðar

• Áframhaldandi áhersla á teymis- og samvinnu og að byggja upp öfluga
verkefnamenningu.

