STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 22. febrúar kl. 13:00 var haldinn 300. 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 var Davíð Örn Ólafsson.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Lögð fram fundargerð SF 299. Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:05 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og
gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar.
Áhættuskýrsla, dags. 12.02.2021 lögð fram.
3. Einnig gerði Ingvar grein fyrir drögum að ársreikningi ársins 2020.
Afgreiðslu reikningsins frestað til aukafundar þann 5. mars nk. kl. 13:00.

Umræður.

4. Klukkan 13:30 mættu Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins
og lögðu fram til samþykktar ársskýrslu fyrir árið 2020. Umræður. Ársskýrslan
samþykkt samhljóða og verður undirrituð rafrænt.
5. Klukkan 13:45 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins, lagði fram og
kynnti jafnréttisstefnu Orkuveitu Reykjavíkur.
Stefnan rýnd. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
6. Klukkan 14:05 mætti til fundarins Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri og kynnti
stefnuáætlun samstæðunnar fyrir árið 2021 ásamt stöðu stefnuverkefna.
7. Klukkan 14:40 mættu til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og lagði
fram og kynnti minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 18. febrúar 2021.
Einnig kom á fundinn Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Rannókna og
nýsköpunar og kynnti minnisblað um forðagæslu, dags. 18. febrúar 2021. Umræður.
8. Staðfesting ákvörðunar sem tekin var á milli funda um að fela Jóni Gunnari
Borgþórssyni verkefni er varðar viðbrögð við erindi endurskoðunarnefndar um skipan
stjórnar dótturfélaga OR. Samþykkt samhljóða.
9. Lagt fram bréf Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dagsett 2. febrúar 2021 um
aðlöguð reikningsskil. Endurskoðunarnefnd leggur fram svohljóðandi bókun:
Reikningsskil OR eru gerð í samræmi við alþjóðlega viðurkennda reikningsskila
staðla og er það mat nefndarinnar að reikningsskil félagsins byggð á þeim
reikningsskilareglum gefi glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins. Greining
Deloitte um svokölluð aðlöguð reikningsskil fellur undir vinnugögn í skilningi 3. tl.
4.gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 og gagnast aðeins við gerð og ákvörðunartöku um
samstæðureikningsskil. Nefndin telur því ekki rétt að gera greiningu Deloitte frá
janúar 2021 opinbera.
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10. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 18. febrúar 2021, um
starfsemina á milli stjórnarfunda.
11. Önnur mál.
•

Lagt fram minnisblað Elínar Smáradóttur, dags. 20. febrúar 2021 um
samkepppni og rafhleðslur. Umræður um grein Hildar Björnsdóttur, sem birtist
í Morgunblaðinu þann 19. febrúar sl.

•

Klukkan 15:20 mætti Drífa Sigurðardóttir til fundarins. Lögð fram drög að
minnisblaði starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 21. febrúar 2021
um ákvörðun launa forstjóra og innri endurskoðanda. Einnig lögð fram
starfslýsing forstjóra frá 2016 og greiningar PWC og Intellecta á
samanburðarfyrirtækjum. Umræður um starfskjör forstjóra. Starfskjaranefnd
mun leggja tillögu fyrir aukafund stjórnar, sem haldinn verður 25. febrúar nk.

•

Hildur Björnsdóttir leggur fram eftirfarandi fyrirspurn:
Óskað er sundurliðaðrar niðurstöðu vinnustaðagreiningar OR 2020 fyrir
fjármálsvið. Jafnframt er óskað upplýsinga um (a) fjölda tilfella þar sem
starfsmannamálum innan samstæðunnar, sundurliðað niður á dótturfélög eða
einstök svið innan OR, hefur verið vísað til utanaðkomandi sálfræðinga eða
ráðgjafa, (b) hvernig sú ráðgjöf hefur verið nýtt við úrlausn ágreiningsmála og
(c) hvernig slík mál hafa verið til lykta leidd innan fyrirtækisins.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:15.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. mars 2021.
Aukafundur vegna ársreiknings verður haldinn þann 5. mars 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 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.
1

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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Áritanir
Umhverfis- og loftslagsþættir
Ég hef endurskoða útreikninga og yfirfarið upplýsingar sem fram koma í umhverfis- og loftslagsköflum ársskýrslu
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og dótturfélaga fyrir árið 2020. Skýrslan er lögð fram af stjórnendum samstæðunnar og á
ábyrgð þeirra. Ábyrgð mín felst í því mati sem ég læt í ljós á gögnum í ofangreindum köflum á grundvelli
endurskoðunarinnar.
Endurskoðunin er í samræmi við kvaðir reglugerðar nr. 851/2002 um grænt bókhald. Hún felur í sér
greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna upplýsingar í skýrslunni. Endurskoðunin
felur einnig í sér athugun á útreikningum sem beitt er við mat á stærð og mikilvægi einstakra þátta sem upp eru taldir í
skýrslunni.
Ég tel að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til þess að byggja á álit mitt.
Það er álit mitt að umhverfis- og loftslagskaflar ársskýrslu OR 2020 gefi glögga mynd af umhverfisáhrifum rekstursins
fyrir árið 2020, í samræmi við góðar og viðteknar venjur í atvinnugreininni.
Reykjavík, 16. febrúar 2021
VSÓ Ráðgjöf
Guðjón Jónsson
efnaverkfræðingur
Samfélagsþættir og stjórnhættir
Úttektaraðilar Versa vottunar gerðu úttekt á upplýsingum sem falla undir kaflana um Samfélag og Stjórnarhætti í
Ársskýrslu OR 2021 til að staðfesta réttmæti þeirra. Úttektin var framkvæmd með hliðsjón af kröfum 66.gr. laga nr.
3/2006 um ársreikninga er varða upplýsingagjöf um ófjárhagslega þætti í rekstri samstæðunnar.
Úttektin fól í sér gagngera skoðun á upplýsingum og gögnum sem birt eru í ársskýrslunni ásamt samtali við
ábyrgðaraðila þeirra málasviða sem upplýsingarnar ná til. Úttektin leiddi í ljós að samræmi er á milli þess sem fjallað er
um og þess sem óskað er eftir í UFS leiðbeiningum Nasdaq og ársreikningalögum.
Undirrituð staðfestir að þær upplýsinga sem sannreyndar voru í úttektinni eru réttmætar og settar fram í góðu samræmi
við leiðbeiningar Nasdaq.
Reykjavík, 16. febrúar 2021
Versa vottun ehf.
Gná Guðjónsdóttir

Fjárhagur
Fjárhagslegir þættir skýrslunnar eru í samræmi við endurskoðaðan ársreikning samstæðu OR 2020.
Yfirlýsing stjórnar og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur
Samkvæmt bestu vitneskju forstjóra og stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur (OR) er ársskýrsla OR fyrir árið 2020 í samræmi
við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002 um grænt bókhald, ákvæði ársreikningalaga nr. 3/2006 um ófjárhagslega
upplýsingagjöf og leiðbeiningar kauphalla a Norðurlöndum um samþættar ársskýrslur fyrirtækja. Í ársskýrslunni er
fjallað um þá þætti í rekstri OR og dótturfélaga, sem hafa áhrif á umhverfi og samfélag og hvernig stjórnhættir eru í
starfseminni.
Það er álit stjórnar að tölur og upplýsingar sem tilgreindar eru i ársskýrslu OR og dótturfélaga gefi góða mynd af þróun
og árangri hvað varðar umhverfismál, stjórnhætti og samfélagsmál hjá samstæðunni.
Stjórn og forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur staðfesta hér með ársskýrslu fyrir árið 2020.
Reykjavík, 5. mars 2021

Undirritunarsíða

Sigríður Rut Júlíusdóttir

Brynhildur Davíðsdóttir

Gylfi Magnússon

Eyþór Laxdal Arnalds

Hildur Björnsdóttir

Valgarður Lyngdal Jónsson

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Bjarni Bjarnason

Jafnréttisstefna OR
Stjórnarfundur OR
Febrúar 2021
Sólrún Kristjánsdóttir

Núverandi stefna
Jafnréttisstefna er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. OR leggur
mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna OR miðar að því að meta
einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Stefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir allt
starfsfólk.
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:
· Starfskjör kynja séu jöfn.
· Jafna hlutfall kynja innan OR samstæðunnar og einstakra fyrirtækja/hópa/sviða/deilda.
· Auka fjölbreytni innan fyrirtækja/hópa/sviða/ deilda til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir,
þjóðerni, kynþátta, litarhátta og efnahag að öðru leyti.
· Gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.
· Efla jafnréttismenningu starfsfólks OR samstæðunnar.
· Efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.
· Vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
· Tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanatöku.
· Tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.
· OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um jafnréttismál.
Jafnréttisstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu og
starfskjarastefnu samstæðu OR.

Breytingatillaga:
• Í samræmi við Heimsmarkmið SÞ
Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld
Undirmarkmið
- 5.5 Tryggð verði virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera leiðandi við
ákvarðanatöku á öllum sviðum stjórn- og efnahagsmála sem og á opinberum vettvangi.

- Leggjum til viðbót við jafnréttisstefnu þar sem sérstaklega er kveðið á um stefnu
fyrirtækisins til þess að uppfylla þetta undirmarkmið heimsmarkmiðanna.
„Að tryggja virka þátttöku kvenna og jöfn tækifæri til að vera leiðandi við
ákvarðanatöku á öllum stigum ábyrgðar- og ákvarðanatöku innan
fyrirtækisins“

Jafnréttistefna OR
Jafnréttisstefna er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. OR leggur
mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna OR miðar að því að
meta einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Fyrirtækið vinnur markvisst að því:
- Að starfskjör kvenna og karla séu jöfn.
- Að jafna hlutfall kynja innan OR samstæðunnar og einstakra fyrirtækja, hópa, sviða, deilda.
- Að tryggja virka þátttöku kvenna og jöfn tækifæri til að vera leiðandi við ákvarðanatöku á öllum stigum ábyrgðar- og
ákvarðanatöku innan fyrirtækisins
- Að auka fjölbreytni innan fyrirtækja og hópa til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir,
þjóðerni, kynþátta, litarhátta, efnahag, ætterni og stöðu að öðru leyti.
- Að gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.
- Að efla jafnréttismenningu starfsfólks OR samstæðunnar.
- Að efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.
- Að vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreiti og kynferðislegri áreiti innan fyrirtækisins.
- Að tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanir.
- Að tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.
- OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um jafnréttismál.

• Jafnréttisstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu

Helstu markmið, mælingar og verkefni
Framkvæmdaráætlanir jafnréttisnefnda

Jafnréttisstarf samstæðu 2020
Ýmis verkefni

Kynjagreind upplýsingagjöf um Covid í könnunum til starfsfólks

Sameinuð jafnréttisnefnd samstæðu skipulagði sitt starf
Áframhald á vinnu með útvíkkun á jafnréttishugtaki
Nýtt rafrænt fræðsluefni um jafnréttismál (aðgengilegt í janúar 2021)

- Skyldunámskeið og námskeið fyrir stjórnendur
- Stjórnendanámskeið mun ljúka með rafræna undirritun yfirlýsingar
um stjórnun með jafnréttisáherslum.

Jafnréttisstarf samstæðu 2020
Ýmis verkefni
Rýnihópar með eldra starfsfólki

Rýnihópar með starfsfólki af ólíkum uppruna (2021)
Trúnó! – aukinn sýnileiki jafnréttisumræðu

Rafrænt myndband um jafnlaunakerfi samstæðu
Unnið að þýðingum á rafrænu fræðsluefni og verklagsreglum.

Þátttaka í Alþjóðlegri Jafnlaunavottun.

Jafnréttisstarf samstæðu 2020-2021
Jafnréttisverkefni næstu 12 mánaða

• Útfærsla jafnréttisáhersla
- Áherslur OR í jafnréttismálum séu hafðar að leiðarljósi í allri starfsemi OR

• Samstarf við Verkefnastofu samstæðu um að horft sé til
jafnréttisáhersla við skipulag verkefna innan samstæðunnar.
- Tryggt sé að mat á áhrifum verkefna á ólíka hópa fari fram.
- Tryggt eins og hægt er að hagsmunir mismunandi hópa séu tryggðir.
- Þau verkfæri og tæknilausnir sem nýtt eða þróuð eru innan OR séu metin
eftir jafnréttisáhrifum.

Jafnréttisstarf samstæðu 2020-2021
Jafnréttisverkefni næstu 12 mánaða

• Samstarf við Þjónustusvið um að tryggja aðgengi allra í
samfélaginu að þjónustu.
- Tryggt að horft sé til jafnréttisáhersla í þjónustu við viðskiptavini
- Aðgengi að þjónustu OR sé jöfn óháð félagslegum bakgrunni
viðskiptavina, s.s. kyns, aldurs, uppruna, fötlunar o.s.frv.

Jafnréttisstarf samstæðu 2020-2021
Jafnréttisverkefni næstu 12 mánaða

• Verkefni sem miðar að því að eyða stéttaskiptingu starfa innan
samstæðu
- Auka meðvitund okkar eigin starfsfólks að störfin eru öll mikilsverð.
- Erum ekki eyland, góður árangur krefst þess að mörg ólík störf komi
saman og skapi virði.

Jafnréttisstarf samstæðu 2020-2021
Jafnréttisverkefni næstu 12 mánaða

• Ráðningarferlið – vörður og stöðumat
- Markmið er varðar jafnrétti sett við hverja ráðningu
- Jafnréttissjónarmið tryggð við val í hópa í hverju stigi ráðningarferils.
- Rökstuðningur stjórnenda ef jafnréttismarkmið er ekki uppfyllt

Jafnréttisstarf samstæðu 2020-2021
Jafnréttisverkefni næstu 12 mánaða

• Kynbundinn launamunur – fasi 2
- Horft til munar á launum karla og kvenna í stað leiðrétts launamunar
- Verkefni sem felst í að skoða verðmætamat ábyrgðar og starfa
- Gögn sem sýna launadreifingu milli kynja gerð betur aðgengileg
stjórnendum.
- Samstarf við PayAnalytics um áframhaldandi þróun mælitækis til þess að
greina og útrýma mun á launum karla og kvenna og helstu ástæðum.

Jafnréttisstarf samstæðu 2020-2021
Jafnréttisverkefni næstu 12 mánaða

• Alþjóðleg jafnlaunavottun
- Samstarf við Fair Pay Innovation Lab í Þýskalandi
- Árangur tekinn út og í mars 2021 verður í fyrsta sinn veitt verðlaun fyrir
Jafnlaunaleiðtoga.
- Hæstu viðmið þar eru að hafa haldið leiðréttum kynbundnum launamun
innan við 1% í 3 ár og að launamunur á meðallaunum kvenna og karla sé
innan við 10%.

Hefur þú orðið fyrir einelti á þínum
vinnustað á sl. 12. mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir kynbundinni áreitni á
þínum vinnustað á sl. 12. mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni
á þínum vinnustað á sl. 12. mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir öðru ofbeldi á þínum
vinnustað á sl. 12. mánuðum?

Takk fyrir

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 300
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR
18. febrúar 2021
Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. feb. 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða
sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
Veiðiþjófnaður í Þingvallavatni fyrir landi Nesjavalla. ION fishing sem er veiðileyfishafinn hefur ráðið veiðiverði.
Árbæjarlón. Ekkert nýtt.
Hengilssvæðið. Utanvegaakstur „mótorkrossara“ hefur valdið miklum skemmdum á landi og á gönguleiðum. Í
undirbúningi er að vekja athygli á málinu og á leiðum til úrbóta í samvinnu við hagsmunaaðila.
ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Andakílsárvirkjun. Fundur haldinn með hagsmunaaðilum við Skorradalsvatn og Andakílsá 18. febrúar.
Tilkynningar til leyfisveitenda. 19.-20. janúar fór rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar.
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með leyfisveitendum jarðgufuvirkjana 16. febrúar.
Starfsleyfi. Unnið að endurskoðun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og að starfsleyfi fyrir Sleggjubeinsnámu.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
VEITUR:
Fráveita:
•
Losun á skólpi í sjó um Kringlumýrarræsi og frá dælistöð við Laugalæk vegna viðgerðar.
•
Olíumengunar varð vart í Elliðaám og óskaði Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur eftir aðstoð Veitna til að finna
uppruna mengunarinnar sem hefur líklega borist um fráveitukerfið af götum.
Vatnsveita. Aðstoða Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu við undirbúning borana á rannsóknarholum
á Bláfjallasvæðinu.
Hitaveita og rafveita. Ekkert nýtt.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
CARBFIX:
•
Sjá „mat á umhverfisáhrifum“ að neðan.
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.
Loftslagsmál
•
Skýrsla OR um Aðlögun OR samstæðunnar að loftslagsbreytingum. Fyrsti áfangi í átt að auknum
viðnámsþrótti kom út 5. febrúar sl.
•
Ákvæði um öflun kolefnisspors vöru sett í útboðsgögn og vinna Innkaup og umhverfisteymi OR að
áframhaldandi þróun í þessa veru.
Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl.
•
Umsögn OR samstæðu um tillögu til þingsályktunar um vernd og orkunýtingu landssvæða 9. febrúar sl.
•
Umsögn OR um drög að breytingu á lögum nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun
(málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku) 10. febrúar sl.
•
OR samstæðan vinnur að umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana og framkvæmda.
Mat á umhverfisáhrifum
•
Carbfix hefur sent inn erindi til Skipulagsstofnunar vegna tilraunaniðurdælingar á koltvíoxíði og
brennisteinsvetni á Nesjavöllum. Svara að vænta í mars nk.
Umhverfisvakning:
•
Grænu reglurnar hafa verið kynntar fyrir starfsfólki á Workplace.
•
Rafrænt námskeið um varasöm efni tilbúið fyrir starfsfólk og kynnt á Workplace.
•
Unnið að því að uppfæra kröfur um umhverfismál í útboðsgögnum OR.
•
Annáll loftslags- og umhverfismála 2020 verður fluttur fyrir starfsfólk á Þekkingu á þriðjudegi 9. mars nk.
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Neysluvatn 2020
Rannsóknir og Nýsköpun hefur tekið saman yfirlit yfir vatnsvinnslu úr vatnsbólum Veitna 2020.
Helstu niðurstöður voru þær að heildarvinnsla úr vatnsbólum Veitna í Heiðmörk var sambærileg
við vinnsluna 2019. Það sama á við um flestar vatnsveitur Veitna á landsbyggðinni en þó með
nokkrum undantekningum. Heildarvinnsla úr vatnsbólum Veitna á Snæfellsnesi minnkaði og er
það í samræmi við minnkandi notkun síðustu ára. Ástæður minnkandi notkunar eru minni notkun
stórnotenda og bætt stýring þannig að vatn flæðir síður á yfirfall. Heildarvinnsla frá
Steindórsstöðum fyrir Reykholtsdal var 20% meiri en árið á undan en sambærileg og árið 2018.
Heildarvinnsla fyrir Hvanneyri var um 23% minni en árið á undan.
Gæði neysluvatns m.t.t. fjölda gerla í vatninu voru góð á síðasta ári. Öll gerlagreiningarsýni tekin í
reglubundnu eftirliti Heilbrigðiseftirlitanna 2020 stóðust neysluvatnsreglugerð. Til að fylgjast betur
með vatnsgæðum úr einstaka holum og auka skilning á vatnsbólum taka Veitur viðbótarsýni, einkum
og sér í lagi í hlákuatburðum þegar vatnsgæði gætu versnað. Árið 2020 voru slík sýni einkum tekin
í Heiðmörk og Grábrók. Á mynd 1 má sjá hlutfall allra gæðasýna á árinu, bæði heilbrigðiseftirlita og
Veitna, sem stóðust gæðakröfur um neysluvatn. Þrjú sýni af 195 sem tekin voru af vatni úr Heiðmörk
2020 stóðust ekki gæðakröfur. Þau voru öll tekin í holu V-05 sem þekkt er að sé viðkvæm fyrir
jarðvegsgerlamengun í hlákutíð. Þessi hola er ekki mikið notuð yfir vetrarmánuðina og vatnið úr
henni fer í gegnum lýsingartæki í Gvendarbrunnum áður en því er dreift til notenda. Hafa ber í huga
að um er að ræða eina holu af 19 vinnsluholum Veitna í Heiðmörk. Vatnsgæði á árinu í Heiðmörk
voru almennt góð 2020 og komu ekki upp gæðavandamál eins og komu upp í byrjun árs 2018. Tvö
sýni af tíu sem tekin voru í Grábrókarveitu stóðust ekki gæðakröfur. Sýnin voru bæði tekin fyrir
lýsingu í hlákuaðstæðum. Samhliða voru tekin sýni eftir lýsingu og stóðust þau gæðakröfur. Þetta
sýnir mikilvægi lýsingar í veitunni.
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Standast gæðakröfur

Standast ekki gæðakröfur

Mynd 1. Hlutfalla allra sýna 2020 sem stóðust gæðakröfur.

Nesjavallavirkjun 2020
Árið 2020 var um 68% af unnum jarðhitavökva á Nesjavöllum dælt í niðurdælingarholur. Þar af
fóru um 10% af unnum vökva aftur í jarðhitageyminn. Þetta er lægra hlutfall í niðurdælingu en
síðustu tvö ár og er helsta ástæða þess rekstrartruflanir á niðurdælingarveitu og viðhald í
virkjuninni.
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Úrbótatækifæri eru í nýtingu gufu úr jarðhitakerfinu. Af þeirri gufu sem var tekin upp úr
jarðhitakerfinu fór 95,8% í gegnum hverfla til raforkuframleiðslu. Önnur gufa fór annað hvort út
um háfa við virkjun, 2,6%, eða út um hljóðdeyfa vegna holuprófanna, 1,6%. Helstu tölur úr vinnslu,
niðurdælingu, vermi og frumorkunotkun Nesjavallavirkjunar eru sýndar á mynd 2.
Nesjavallavirkjun losaði 14.500 tonn CO 2 og 7.500 tonn H2S í andrúmsloft.

Mynd 2. Vinnsla, niðurdæling, vermi og frumorkunotkun á Nesjavöllum 1972-2020

Hellisheiðarvirkjun 2020
Árið 2020 fór um 69% af unnum jarðhitavökva á Hellisheiði (skiljuvatn og þéttivatn) í djúpa
niðurdælingu, þar af 99,9% skiljuvatnsins. Það þéttivatn sem ekki fór í niðurdælingu gufaði upp í
kæliturnum eða var losað í grunnar niðurdælingarholur við virkjunina. Aldrei hefur lægra hlutfall
jarðhitavökvans farið í yfirfall á niðurdælingaveitu eða aðeins um 0,1% jarðhitavökvans. Helstu
tölur úr vinnslu, niðurdælingu og vermi og frumorkunotkun eru sýndar á mynd 4.
Af þeirri gufu sem var tekin upp úr jarðhitakerfinu fór 98,5% í gegnum hverfla til raforkuframleiðslu.
0,6% gufunnar var losuð út um háfa við virkjun og 0,9% út um hljóðdeyfa vegna holuprófanna.
Hellisheiðarvirkjun losaði 34.300 tonn CO 2 og 4.200 tonn H2S í andrúmsloft. Niðurdæling
jarðhitagass var 11.700 tonn CO 2 og 5.800 tonn H2S. Hlutfallsleg niðurdæling CO 2 var um 25%
og H2S um 58% (mynd 4). Þetta er meiri losun á CO 2 en undanfarin ár. Helsta ástæða meiri
losunar er meiri raforkuframleiðsla, meiri vinnsla úr HE-61 sem er nýleg borhola í Hverahlíð með
CO2 ríkri gufu og rekstrartruflarnir á lofthreinsistöð.
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Mynd 3. Vinnsla, niðurdæling, vermi og frumorkunotkun Hellisheiðarvirkjunar 2007-2020

Mynd 4. Hlutfallsleg niðurdæling CO2 og H2S frá Hellisheiðarvirkjun 2013-2020
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Endurskoðunarnefnd

Reykjavík, 2. febrúar 2021
IE21010046
0.2.3
HS/KV

Orkuveita Reykjavíkur
Brynhildur Davíðsdóttir, formaður stjórnar
Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík

Á fundi endurskoðunarnefndar þann 1. febrúar 2021 var lagt fram erindi stjórnar OR varðandi
aðlöguð reikningsskil, dags. 25. f.m.
Endurskoðunarnefnd leggur fram svohljóðandi bókun:
Reikningsskil OR eru gerð í samræmi við alþjóðlega viðurkennda reikningsskilastaðla og
er það mat nefndarinnar að reikningsskil félagsins byggð á þeim reikningsskilareglum
gefi glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins. Greining Deloitte um svokölluð aðlöguð
reikningsskil fellur undir vinnugögn í skilningi 3. tl. 4.gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 og
gagnast aðeins við gerð og ákvörðunartöku um samstæðureikningsskil. Nefndin telur því
ekki rétt að gera greiningu Deloitte frá janúar 2021 opinbera.

Hallur Símonarson
e.u.
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Samkeppni og rafhleðslur

Vegna greinar Hildar Björnsdóttur sem birtist í Morgunblaðinu þann 19. febrúar sl., þar sem
dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur eru sökuð um lögbrot er eftirfarandi minnisblað tekið
saman fyrir stjórnarfund þann 22. febrúar 2021.
Í greininni er því haldið fram að ON sitji nær ein að uppbyggingu rafhleðslustöðva.
Eftirfarandi mynd birtist í Morgunblaðinu þann 17. nóvember sl. Myndin sýnir núverandi og
fyrirhugaðar hleðslustöðvar á landinu.

Í greininni er því haldið fram að „Fyrirtæki í eigu borgarinnar hefur náð markaðsráðandi
stöðu á rafhleðslumarkaði vegna náinna tengsla við landeigandann Reykjavíkurborg,
samstæðusambands við einokunarfyrirtækið Veitur og aðgengis að almannafé.“
Markaður fyrir hleðslustöðvar hefur ekki verið skilgreindur og því telst enginn
markaðsráðandi.
Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Ísorku er fyrirtækið með rúmlega 400 stöðvar
víðsvegar um landið og stór hluti þeirra er í borginni. Fyrirtækið er með samning við
Reykjavíkurborg, samkvæmt útboði og setti upp hleðslur í bílastæðahús og víða um
borgina. Reykjavíkurborg bauð svo uppbyggingu hleðslustöðva í borgarlandinu út. Orka
náttúrunnar tók þátt í því útboði og fékk samninginn á grundvelli hagstæðasta tilboðs.
Útboðið var kært og krafist stöðvunar á samningsgerð. Þeirri kröfu hefur þegar verið
hafnað, sem bendir til þess að útboðið teljist lögmætt.
Orka náttúrunnar er með 174 tengi (ekki öll samtímavirk) á 41 staðsetningu, þar af eru 24
staðsetningar og 120 tengi hluti af útboði Reykjavíkurborgar 2020.1 Uppsetning á þeim
staðsetningum stendur nú yfir og lýkur á næstu vikum.
ON á og rekur 7 hraðhleðslur í Reykjavík. Ísorka rekur 2 og Tesla 4. .
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Hér er fjallað um hleðslur aðgengilegar almenningi. Á markaði eru fjölmörg fyrirtæki sem reka hleðslur fyrir almenning og
fyrirtæki, svo sem Ísorka, Ískraft, Bílahleðslan, Hleðsla, N1 og ON. Samkvæmt nýlegu myndbandi frá Ísorku settu þau upp
780 hleðslustöðvar og komu upp hleðsluinnviðum í yfir 80 fjölbýlishúsum.
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Ein helsta ástæða Orku náttúrunnar fyrir uppsetningu hleðslustöðva strax við stofnun
félagsins eða frá febrúar 2014 er stuðningur við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum sem
og stefnu OR og ON um að leiða vegferðina í loftslags- og umhverfismálum.
ON var því öflugt í að sækja um styrki til Orkusjóðs frá upphafi (2016) til uppsetningar og
reksturs á hleðslustöðvum. ON var jafnframt tilbúið til að setja upp fyrir aðra aðila með
þeirra styrkjum þar sem uppsetning og rekstur hleðslustöðva fyrir rafmagn samræmist
kjarnastarfsemi félagsins, að framleiða og selja rafmagn.
Í greininni er því haldið fram að „Orka náttúrunnar virðist njóta fjárhagslegs góðs af
samstæðusambandi við Veitur.“
Samkvæmt samkeppnislögum, raforkulögum og lögum um Orkuveitu Reykjavíkur er
óheimilt að niðurgreiða samkeppnisstarfsemi með fé frá sérleyfisstarfsemi. Til að tryggja
að það sé ekki gert var Orkuveitu Reykjavíkur skipt upp árið 2014. Orkustofnun hefur eftirlit
með því að farið sé að lögum í þessu efni. Í því skyni hefur stofnunin m.a. látið gera úttektir
á því hvernig gætt er að aðskilnaði sérleyfis- og samkeppnisrekstrar innan samstæðu
Orkuveitu Reykjavíkur og hafa ekki verið gerðar athugasemdir við framkvæmdina.
Samkeppniseftirlitið hefur nú til meðferðar skoðun á raforkumarkaði, þar sem aflað hefur
verið gagna um fyrirkomulag aðskilnaðar allra fyrirtækja á raforkumarkaði, þar sem
séleyfis- og samkeppnisstarfsemi er rekin í sama eða tengdum fyrirtækjum. Orkuveita
Reykjavíkur, Orka náttúrunnar og Veitur hafa veitt allar upplýsingar sem óskað hefur verið
eftir og kvíða ekki niðurstöðu samkeppnisyfirvalda.
Þá hefur Samkeppniseftirlitið einnig tekið rafhleðslumarkaðinn til rannsóknar vegna
kvörtunar Ísorku. Orka náttúrunnar hefur einnig í því máli veitt allar þær upplýsingar sem
óskað hefur verið eftir og fundað með Samkeppniseftirlitinu. Ekki er heldur ástæða til að
kvíða niðurstöðu þeirrar rannsóknar.
Að mati stjórnenda Orkuveitu Reykjavíkur er því alrangt það sem haldið er fram í greininni
að „núverandi samstæðusambandi virðist ganga í berhögg við löggjöfina og skekkir
samkeppni á markaði“.
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