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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2021, mánudaginn 22. mars kl. 13:00 var haldinn 304. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 

Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsmanna var Unnur Líndal.  
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lagðar fram fundargerðirnar SF 300, 301, 302, 303. Fundargerðirnar samþykktar og 

verða undirritaðar rafrænt. 
 

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

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og fór yfir kjör á skuldabréfamarkaði. 
 

Áhættuskýrsla, dags. 17.03.2021 lögð fram og kynnt. 
 

3. Lagðar fram svohljóðandi tillögur til aðalfundar: 
 

 Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til 

boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2021 í samræmi við sameignarsamning 

og að höfðu samráði við eigendur. 
 

 

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

endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 

2021.  
 

Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

að eftirfarandi tillaga verði samþykkt: 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2020 

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

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

Jafnframt verði heimilt að greiða upp í laun ársins 2021 kr. 182.319,- á mánuði fyrir 

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

51.047,- á fund. 
 

 Tillögurnar samþykktar samhljóða. 
 

4. Lögð fram samantekt á störfum stjórnar fyrir síðasta ár. 
 

5. Klukkan 13:35 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix til fundarins og 

kynnti  framtíðarsýn og skipulag Carbfix. Umræður. 
 

6. Klukkan 14:45 mættu Sveinbjörn Claessen, lögmaður, Grettir Adolf Haraldsson til 

fundarins og kynntu niðurstöður matsgerðar Vesturhúss á Bæjarhálsi 1. Umræður. 

Eyþór Laxdal Arnalds óskar bókað: 
 

Samkvæmt niðurstöðu matsgerðar er ljóst að ekki var eitt sem brást þegar ráðist var 

í byggingu rándýrra höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur, heldur allt. Hönnun 

hússins er talin gölluð frá upphafi. Framkvæmdir við byggingu voru ekki í samræmi 



 2 

við teikningar. Loks var bæði eftirliti og úttektum ábótavant samkvæmt matsgerðinni. 

Saga þessa húss er orðin löng raunasaga allt frá því að ákveðið var að byggja þetta 

umdeilda hús og til þessa dags þar sem fjölþætt mistök eru staðfest í þessari ítarlegu 

matsgerð sem nú liggur loks fyrir. 
 

7. Klukkan 15:50 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins, lagði fram til 

rýni jafnréttisstefnu Orkuveitu Reykjavíkur en stefnan var kynnt á stjórnarfundi 22. 

febrúar sl. Stefnan rýnd og samþykkt . 
 

8. Lagt fram og minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 18. mars 2021.  Einnig 

lagt fram minnisblað um forðagæslu, dags. 18. mars 2021.  
 

9. Staða og horfur á raforkumarkaði, sem óskað var eftir á síðasta fundi. Frestað. 
 

10. Lagt fram svar við fyrirpurn Hildar Björnsdóttur um mannauðsmál frá síðasta fundi. 

Umræður. 
 

11. Lagt fram minnisblað um réttindi og skyldur Orkuveitu Reykjavíkur varðandi 

Elliðaárdalinn. Umræður. 
 

12. Lögð fram fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins í borgarráði um greiðslur til 

starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

13. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 18. mars 2021, um 

starfsemina á milli stjórnarfunda.  Umræður. 
 

14. Önnur mál. 

 

• Stjórnarformaður upplýsti að óskað hefur verið eftir stuðningi við stofnun 

Íslandsdeildar Transparency International. 
 

 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:50. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 26. apríl 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 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.  Umræður. 

Afgreiðslu reikningsins frestað til aukafundar þann 5. mars nk. kl. 13:00. 
 

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, fimmtudaginn 25. febrúar kl. 13:00 var haldinn 301. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 

Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir og Valgarður Lyngdal Jónsson. Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir var fjarverandi. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Sigríður Rut Júlíusdóttir, formaður starfskjaranefndar lagt fram og kynnti minnisblað 

starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, og svohljóðandi tillögu um ákvörðun launa 

forstjóra. Tillögunni fylgir greinargerð: 

 

1.  að laun forstjóra hækki úr  kr. 2.502.343 í kr. 2.872.669 þann 1. mars 2021 að 

undangengnu frammistöðumati. 

 

2. að forstjóri hljóti eingreiðslu kr. 3.000.000 þann 1. mars. 2021 vegna þess að 

launakjör hans hafa ekki verið uppfærð í 2 ár. 

 

Samkvæmt viðauka við núgildandi ráðningarsamning teljast afnot af bifreið sem 

forstjóri fékk til umráða til launa og gildir þá engu hvort slík hlunnindi eru tekin út í 

formi greiðslu eða sem afnot af bifreið. Mælt er með því að það fyrirkomulag verði 

óbreytt. 
 

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.  

 

  

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 13:34. 

 

 

Aukafundur vegna ársreiknings verður haldinn þann 5. mars 2021. 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. 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, þriðjudaginn 9. mars kl. 12:00 var haldinn 302. 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.  
 

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

og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds.  
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar, mætti til fundarins lagði fram og 

kynnti umsögn nefndarinnar um ársreikning 2020 og ferli við undirbúning 

umsagnarinnar.  

Afgreiðslu ársreiknings frestað til aukafundar, sem haldinn verður föstudaginn 12. mars 

nk.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, lagði fram svohljóðandi tillögu til 

aðalfundar um arðgreiðslu, ásamt minnisblaði fjár- og áhættustýringar, dags. 2. mars 

2021 um arðgreiðslu 2021 vegna fjárhagsársins 2020: 
 

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

arðgreiðslu að fjárhæð 4.000 milljónir króna. 

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

samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2021-2025. 
 

Umræður. Afgreiðslu frestað til aukafundar, sem haldinn verður föstudaginn 12. mars 

nk.  
 

3. Formaður stjórnar gerði grein fyrir frammistöðumati forstjóra og greindi frá því að 

gengið hafi verið frá samkomulagi um starfskjör hans á grundvelli tillögu 

starfskjaranefndar, sem samþykkt var á SF 301. 

 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 12:40. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. mars 2021.   

Aukafundur stjórnar verður 12. 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, föstudaginn 12. mars kl. 9:00 var haldinn 303. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 

Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

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

og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, og endurskoðendurnir Davíð 

Arnar Einarsson og J. Sturla Jónsson.  
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Lögð fram svohljóðarndi tillaga um arðgreiðslu: 
 

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

arðgreiðslu að fjárhæð 4.000 milljónir króna. 

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

samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2021-2025. 
 

Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar Rutar 

Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur 

Björnsdóttir sitja hjá og óska bókað: 
 

Orkuveitan hefur ákveðið að greiða arð til eigenda að fjárhæð 4 milljarðar króna á 

þessu ári. Orkuveitan greiðir auk þess 3,5 milljarða vegna eigendalána og hafði 

greitt meira en 7 milljarða á síðasta ári. Til samanburðar má nefna að áætluð 

lántaka ársins er rúmir 13 milljarðar. Helmingur þeirrar lántöku er því greiddur til 

eigenda. 
 

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

Orkuveitu Reykjavíkur móðurfélags og Orkuveitu Reykjavíkur samstæðu fyrir árið 

2020. Reikningarnir voru kynntir á fundi stjórnar 22. febrúar sl. og á fundi 9. mars sl. 

Davíð Arnar Einarsson endurskoðandi Grant Thornton kynnti endurskoðun 

reikningsins. 
 

Reikningarnir bornir upp og samþykktir samhljóða. Reikningarnir staðfestir með 

rafrænni undirskrift stjórnarfólks. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska 

bókað:   
 

Rétt er að benda á að málaferlum við Glitni vegna afleiðusamninga er ekki lokið en 

áhætta vegna þessa máls kann að vera vanmetin. 
 

3. Ársreikningur móðurfélags OR lagður fram og samþykktur samhljóða. 
 
 

 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 9:45 
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Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. mars 2021.  

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 

 

Viðtakandi: Stjórn OR 

Sendandi: Elín Smáradóttir, ritari stjórnar 

Dagsetning: 18. mars 2021 

Efni: Samantekt á störfum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur árið 2020 

 

Samantekt þessi er til stuðnings við mat á störfum stjórnar OR. Samkvæmt gr. 1.3 í 

starfsreglum stjórnar skal hún árlega meta árangur af störfum sínum. Í starfsáætlun 

stjórnar, sem hún setur sér til samræmis við gr. 8.9 í sameignarsamningi, er kveðið á 

um að slíkt mat skuli fara fram á öðrum ársfjórðungi. Tilgangur með mati á störfum 

stjórnar er sá að hún fái yfirlit yfir störf sín og leggi mat á árangur og þörf fyrir umbætur.  

Í þessari samantekt er að finna yfirlit yfir helstu kröfur sem eiga við hvern lið í 

frammistöðumati stjórnar á stjórnarstörfum. Kaflaskipting samantektarinnar tekur mið af 

þáttum sem lagðir eru til grundvallar í frammistöðumati stjórnar.  

Heimildir: Fundargerðir funda ársins, fundargögn, starfsreglur stjórnar, 

sameignarsamningur, eigendastefna og aðrar upplýsingar. 

Matsatriði samkvæmt eyðublaði um frammistöðumat stjórnar. 

• Atriði sem er metið. 

o Staðfesting á kröfum. 

▪ Ábending / frávik frá kröfum.  

 

Hlutverk stjórnar 

 

• Stjórn skal skv. gr. 8.1 í sameignarsamningi hafa eftirlit með að stefna fyrirtækisins, 

skipulag þess og rekstur sé jafnan í réttu og góðu horfi og í samræmi við stefnu 

eigenda auk þess að samþykkja árlegar fjárhags- og starfsáætlanir. 

o Skýrsla um framfylgd eigendastefnu samþykkt á SF 296 26.10.2020 og 

skilað á eigendafundi 6.11.2020. 

o Staða fjármála og áhættuskýrsla kynntar stjórn á öllum reglulegum 

stjórnarfundum. 

o Fjárhagsspá 2022-2026 lögð fram og kynnt á SF 294 28.09.2020, samþykkt 

á aukafundi, SF 295 5.10.2020.  

 

• Stjórn skal skv. gr. 5.5 og 5.6 í sameignarsamningi bera ábyrgð á undirbúningi og 

boðun aðalfunda og reglubundinna eigendafunda. 

o Aðalfundur ársins 2020 vegna starfsársins 2019 var boðaður 8.4.2020 og 

haldinn 24.4.2020. Stjórn ákvað á fundi SF 285 24.2.2020 að veita 

stjórnarformanni umboð til boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2020 

í samræmi við sameignarsamning og að höfðu samráði við eigendur.  
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o Eigendafundur 2020 var boðaður 30.10.2020 og haldinn að Bæjarhálsi þann 

6.11.2020. 

• Um verksvið forstjóra er fjallað í greinum 8.10 – 8.12 í sameignarsamningi og skal 

stjórn setja forstjóra erindisbréf (starfslýsingu).  

o Starfslýsing forstjóra liggur fyrir. 

o Tillaga að breytingu á starfslýsingu forstjóra var kynnt ásamt tillögum að 

breytingum á starfsreglum stjórnar á SF 227 22.02.2016 og  samþykkt á SF 

229 21.03.2016. 

o Mat á störfum forstjóra var kynnt á SF 277 19.08.2019 til samræmis við 

starfsreglur.  

Starfshættir og verklag 

 

Starfsreglur 

• Stjórn ber skv. gr. 8.9 í sameignarsamningi að setja sér starfsreglur sem 

staðfestar skulu á eigendafundi. 

o Breyting á starfsreglur stjórnar OR síðast staðfestar á SF 281 28.10.2019. 

▪ Breyting á starfsreglum stjórnar hefur ekki verið staðfest á eigendafundi.  

• Stjórn skal skv. starfsreglum taka þær til skoðunar að loknum aðalfundi hvers 

árs með tilliti til hugsanlegra breytinga.  

o Starfsreglur stjórnar voru ekki rýndar á árinu 2020. 

 

Starfsáætlun 

• Stjórn starfar í samræmi við starfsáætlun sem hún setur sér skv. gr. 8.9 í 

sameignarsamningi. 

o Starfsáætlun 2020 var samþykkt á SF 283 16.12.2019. 

 

Ákvörðunartökuferli 

• Í starfsreglum stjórnar er skilgreint ákvörðunartökuferli.  

o Um undirbúning ákvarðanatöku skal stjórn styðjast við gátlista til 

ákvarðanatöku LBP-100-01. 

• Ákvarðanir stjórnar OR sem hljóta skulu samþykki eigenda og ákvarðanir 

dótturfélaga sem bera þarf undir eigendur, skv. ákvæðum í gr. 8.4 í 

sameignarsamningi og gr. 8 í eigendastefn, er lýst í VLP-135og VLP-140. 

 

Skipulag stjórnar 

 

Boðun stjórnarfunda 

• Um boðun stjórnarfunda fer skv. verklýsingu VLP-105.  

o Fundarboð er sent með tölvupósti og það tilgreinir fundarstað, fundartíma 

og dagskrá fundarins. Þá er formlegt fundarboð sent og gögn fundar gerð 

stjórnarmönnum aðgengileg á vefsvæði stjórnar 4 dögum fyrir fund.  

o Stjórnarfundir eru að jafnaði haldnir mánaðarlega, í 3 klst. og 45 mín. í 

samræmi við starfsáætlun stjórnar. 

o Um stjórnarfundi gildir verklýsing VLP-110. 
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Stjórnarfundir 

• Á árinu voru haldnir fimmtán stjórnarfundir auk aðalfundar og reglubundins 

eigendafundar. Stjórn hélt einn starfsdag á árinu. Sjá meðfylgjandi yfirlit yfir fundi 

ársins og viðveru stjórnarmanna, varamanna, innri endurskoðanda, ritara og 

forstjóra: 

 

 

 

Fundargerðir 

• Ritari stjórnar sér um að rita fundargerðir og fer samkvæmt verklýsingu VLP-120 

um fundargerðir. 

o Fundargerðir voru ávallt staðfestar og undirritaðar á næsta mánaðarlega 

fundi stjórnar eða sendar í rafræna undirritun. 

• Fundargerðir stjórnar OR skulu, skv. gr. 6.3 í sameignarsamningi, vera opinberar, 

birtar á heimasíðu fyrirtækisins og þær sendar eigendum. 

o Fundargerðir 2020 eru allar birtar á heimasíðu OR og sendar eigendum.  

o Fundargerðir ásamt fundargögnum, sem ekki ríkir trúnaður um, eru gerðar 

opinberar á heimasíðu OR. 

 

Starfsmenn stjórnar 

• Starfsmenn stjórnar eru þrír: 

o Innri endurskoðandi. 

o Ritari. 

o Regluvörður. 

• Innri endurskoðandi veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf á virkni 

áhættustýringar, innra eftirlits og stjórnhátta. 
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o Starfar til samræmis við erindisbréf sem sett er í samræmi við alþjóðlegan 

staðal um framkvæmd innri endurskoðunar.  

o Breytingar á erindisbréfi innri endurskoðanda voru samþykktar á SF 246 

19.06.2017.  

o Lögð fram á SF 296 26.10.2020 endurskoðunaráætlun innri endur-

skoðanda 1. desember 2020 - 30. september 2022. 

• Ritari fylgist með að stjórnin starfi í samræmi við lög og reglur sem gilda um 

fyrirtækið og dótturfélög þess og innri starfsemi þeirra og er ráðgjafi hennar í þeim 

efnum.  

o Ritari starfar til samræmis við hlutverkalýsingu HLP-105. 

• Regluvörður starfar til samræmis við ákvæði laga nr. 108/2007 og reglur FME nr. 

1050/2012 og um helstu verkefni hans er fjallað í 6. gr. reglnanna. 

• Undirnefndir stjórnar geta verið tímabundnar eða fastanefndir. Starfskjaranefnd 

stjórnar er fastanefnd. 

 

Verkefni stjórnar 

 

Stefnumótun 

• Stjórn skal skv. gr. 8.5 í sameignarsamningi og 6. gr. eigendastefnu setja fyrirtækinu 

eftirtaldar stefnur: 

 
 

• Skv. gr. 8.5 í sameignarsamningi skal á reglulegum eigendafundi í nóvember ár 

hvert leggja fram fjárhagsáætlun og langtímaáætlanir auk skýrslu um framfylgd 

eigendastefnu.  

o Á eigendafundi OR 6.11.2020 var allt framantalið lagt fram. 
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• Skv. gr. 8.5 í sameignarsamningi skal regluleg skýrslugjöf til eigenda fara fram á 

aðalfundi ár hvert þar sem ársreikningur, skýrsla stjórnar og umhverfisskýrsla eru 

lagðar fram. 

o Á aðalfundir OR árið 2020 vegna starfsársins 2019 var allt framantalið lagt 

fram.  

 

Stjórnarmenn 

 

Samsetning, þekking, reynsla og hæfni stjórnarmanna. 

• Í 5 gr. laga um OR segir að um skipan stjórnar skuli kveðið á um í 

sameignarsamningi sem er og gert í 6. gr. hans. Þar er nánar tiltekin samsetning, 

þ.m.t. kröfur um hæði, þekkingu og reynslu. Í gr. 6.5 er fjallað um val á 

stjórnarmönnum OR sem skal vera gagnsætt og forsendur fyrir vali stjórnarmanna 

skulu vera opinberar.  

• Stjórnarmenn skulu vera óháðir hvað varðar tengsl við önnur fyrirtæki í 

samkeppni við eða í verulegum viðskiptum við OR.  

• Stjórnarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu sem hæfir þeirri ábyrgð sem 

stjórnarsetunni fylgir.  

• Stjórnarmenn skulu hafa tök á að verja nægilegum tíma til stjórnarstarfa. 

 

Starfa stjórnarmenn í umboði ákveðinna hagsmunaaðila? 

• Þessir hagsmunaaðilar hafa verið greindir sem áhrifamestu 

hagsmunaaðilarnir: 

o Viðskiptavinir. 

o Starfsmenn. 

o Eigendur. 

o Leyfisveitendur. 

o Íbúar (þ.m.t. sveitarstjórnir). 

o Verktakar. 

 

Önnur verkefni stjórnarmanna fyrir OR 

• Stjórnarmenn sinna ekki öðrum störfum fyrir OR. 



Jafnréttis-
stefna OR

Stjórnarfundur OR

Mars 2021

Sólrún Kristjánsdóttir



Jafnréttistefna OR núverandi
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 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 og tryggja að fjölbreytni

- 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.

- Tekið er 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



Jafnréttistefna OR tillaga að breytingu
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 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 og tryggja að fjölbreytni

- 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 tryggja fjölbreytni innan hópa á öllum stigum ábyrgðar- og ákvarðanatöku innan fyrirtækisins og 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



Takk fyrir
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MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 304 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 

Dagsetning: 18. mars 2021  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. mars 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða sem 
falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

 
 

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

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  
Árbæjarlón. Ekkert nýtt utan umfjöllunar í fjölmiðlum. 
Elliðavatnsstífla: Ís safnaðist fyrir á yfirfalli og í laxastiga vegna mikils grunnstiguls í Elliðavatni sem dró úr rennsli 
Elliðaánna neðan stíflu 11.-13. mars sl. Botnlokur voru opnaðar til að tryggja nægjanlegt rennsli í ánum.  
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun. Fundur með fulltrúum hagsmunaaðila 4. mars um áhrif á samfélag.  
Tilkynningar til leyfisveitenda. Engin tilkynning frá síðasta stjórnarfundi. 
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur áformaður með hagsmunaaðilum Andakílsárvirkjunar í apríl nk.  
Starfsleyfi. Unnið að endurskoðun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og að starfsleyfi fyrir Sleggjubeinsnámu. Sótt um 
endurnýjun á leyfi til hreinsunar og geymslu á geislavirkum útfellingum til Geislavarna ríkisins. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

VEITUR:  
• 80 lítrar af spennaolíu láku niður á geymsluplan á Bæjarhálsi 1. mars sl. Hreinsun, engin olía í niðurföll.   
Fráveita: 

• Sótt um framlengt starfsleyfi fyrir hreinsistöð á Kjalarnesi.  

• Sótt um framlengingu starfsleyfa lífrænna hreinsistöðva við Hvanneyri, Reykholt, Varmaland og Bifröst.  
Vatnsveita og rafveita: Ekkert nýtt. 
Hitaveita:  

• Gufulögn fór sundur í Hveragerð 3. mars sl. Heitt vatn og gufa lak út í lagnaskurð og næsta umhverfi.  

• Bilun á aðveitulögn HAB við Fiskilæk 13. mars sl. Heitt vatn lak út í umhverfið. Viðgerð gekk vel. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

CARBFIX: 
• Sjá „loftslagsmál“ og „Annað“ að neðan. 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   

• Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.  
Loftslagsmál 
• Þann 11. mars sl. samþykkti Alþingi að efni tilskipunar 2009/31/EB um geymslu koldíoxíðs í jörðu verði innleitt í 

íslensk lög og kolefnisföngun og niðurdæling koldíoxíðs til varanlegrar geymslu heimiluð á íslensku 
yfirráðasvæði. Lögin öðlast þegar gildi. Sjá nánar: https://www.althingi.is/altext/151/s/1015.html 
 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: 

• OR sendi inn umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana og framkvæmda þann 19. febrúar sl. 
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2899 

• OR sendi inn umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál þann 23. febrúar sl. 
file:///C:/Users/holmfridurs/Downloads/%239%20%20Orkuveita%20Reykjav%C3%ADkur.pdf 

Mat á umhverfisáhrifum: 

• Tilkynningarskylda tilraunaniðurdælingar Carbfix á CO2 og H2S á Nesjavöllum er í vinnslu hjá Skip.st. 

• Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um Lyklafellslínu 1 og Ísallínu 3 er tekið undir ábendingar Veitna um mat á 
jarðstrengsvalkosti neðan vatnsverndarsvæða og niðurrif Hamraneslínu vegna vatnsverndar. 

• Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um vindorkugarð á Mosfellsheiði er tekið undir ábendingar Veitna um 
áhættumat fyrir heitavatnslögn á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, mengunarefni og mengunartilvik. 

• Nýjar borholur á Hellisheiði eru ekki háðar mati á umhverfisáhrifum skv. ákvörðun Skipulagsstofnunar. 
Umhverfis- og loftslagsvakning: 

• Ársskýrsla OR 2020 er komin út og er unnin eftir alþjóðlegum viðmiðum. https://www.or.is/ 

• Veitur, Innkaup og umhverfisteymi OR vinna að gerð krafna í útboðsgögn um notkun á loftslagsvænu eldsneyti 
bíla og vinnuvéla og skil á umhverfisskýrslu frá verktaka. Fyrsta útboðið verður um heimlagnir. 

• Vakin athygli á því að Carbfix og ON hafa dælt niður 100.000 tonnum af koltvíoxíði og brennisteinsvetni. 

• Innra kolefnisverð verður kynnt á Þekkingu á þriðjudegi í hádeginu 20. apríl nk. 

https://www.althingi.is/altext/151/s/1015.html
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2899
file:///C:/Users/holmfridurs/Downloads/%239%20%20Orkuveita%20ReykjavÃkur.pdf
https://www.or.is/
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 18.3.2021  

Framtíðarsýn forða fyrir vatnsveitu Reykjavíkur og Akraness 

Búið er að vinna framtíðarsýn forðamála fyrir vatnsveitur Reykjavíkur og Akraness sem kynnt verður 
fyrir stjórn OR í apríl. Þar með er komin framtíðarsýn fyrir 89% af auðlindaforða samstæðunnar. 
Næst á dagskrá er framtíðarsýn hitaveitna Ölfus, Hveragerðis og Austurveitu. Eftir því sem 
verkefnunum vindur fram þá færist einnig meiri þungi í að fylgja áætlunum eftir og tryggja aðgengi 
að auðlindunum. Sú vinna er í gangi.  
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Forstjóri 

Sendandi: Eiríkur Hjálmarsson, Belinda Eir Engilbertsdóttir, Jakob S. Friðriksson, 
Elín Smáradóttir. 

Dagsetning: 17. mars 2021 

Efni: Skyldur og réttindi OR í Elliðaárdal 

 

Í framhaldi af umræðum í stjórn OR um formleg réttindi og skyldur OR-samstæðunnar í 
Elliðaárdal er vikið að þeim helstu í þessu minnisblaði. Í minnisblaðinu er fjallað um 
Elliðaárdal sem landið sem næst Elliðaánum liggur, frá Elliðavatnsstíflu til ósa. 

I. 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því Reykjavíkurbær keypti Elliðaárnar árið 1906. Úr 
ánum, skammt frá Vatnsveitubrú, hófst sumarið 1909 vatnstaka fyrir vatnsveituna, sem 
síðar sama sumar færðist í Gvendarbrunna. Elliðaárstöð var tekin í notkun á árunum 1921-
1933. Árið 1925 fól bæjarstjórn Reykjavíkur Rafmagnsveitunni umsjón með laxveiði í ánum 
og frá 1939 hefur Stangaveiðifélag Reykjavíkur séð um sölu veiðileyfa. Umfangsmikil 
gróðursetning starfsfólks Rafmagnsveitunnar hófst 1951 og 1962 er dalurinn fyrst 
skilgreindur sem útivistarsvæði í skipulagi. Þá þegar var hafin nýting á heitu vatni úr 
borholum við Stekkjarbakka, sunnan til í dalnum. Almenn umhirða útisvistarsvæðisins hefur 
verið í höndum Reykjavíkurborgar frá árinu 1996, þegar borgin tók við hlutverkinu af 
Skógræktarfélagi Reykjavíkur. 

Elliðaár eru í eigu Reykjavíkurborgar og árið 2001 var gerður samningur á milli OR og 
borgarinnar þar sem skerpt var á eignarhaldinu á ánum og rétti OR til að nýta árnar til 
rafmagnsvinnslu. Umsjón með ánum var áfram í höndum OR með samningnum og skyldur 
um eftirlit með þeim, umhverfi þeirra, lífríki og ógnum við það. Kvaðir eru um það í 
samningum með hvaða hætti skuli fara með veiðiréttinn og hefur Reykjavíkurborg þar 
íhlutunarrétt.  

II. 

Saga veitnanna í Elliðaárdal hefur skilið eftir mannvirki sem mörg eru í eigu og umsjá OR. 
Þessi eru helst: 

• Elliðavatnsstífla og Árbæjarstífla með tilheyrandi búnaði, þ.á.m. laxastiga og 
fallpípu Elliðaárstöðvar. 

• Húseignir á Rafstöðvartorfunni (Rafstöðvarvegur 6, 8, 10, 12, 14), 

• Aðveitustöð rafmagns (Rafstöðvarvegur 13),  

• Félagsheimili byggt af Rafmagnsveitustarfsfólki (Rafstöðvarvegur 20),  

• Veiðihús (Rafstöðvarvegur 2).  

• Borholur við Stekkjabakka með skilgreindum lóðum 

• Dælustöð vatnsveitu við Hraunbrún í Víðidal ásamt lóð. 

Húseignum, þ.á.m. borholuhúsum fylgja lóðir með tilheyrandi réttindum og skyldum. 

Auk þessa má nefna laxateljara við rafstöðvartorfu og minniháttar búnað til rennslisstýringa 
í farveginum; annarsvegar til að tryggja vatnsmagn í vesturkvísl ánna og hinsvegar til að 
auðvelda fiskigöngur. Ýmis mannvirki veiturekstursins á borð við settjarnir og mikilvægar 
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stofnlagnir allra veitna liggja víðsvegar um dalinn, eftir honum endilöngum eða þvera hann. 
Tengt slíku eru Veitur þessa dagana að uppfylla þá skyldu að fjarlægja hitaveitustokka 
Reykjaæða sem lágu yfir árnar, en endurnýjaðar æðar liggja nú undir árbotninum. 

III. 

Í júní 2012 friðaði menntamálaráðherra, með vísan til 1.mgr. 4.gr. laga 104/2001 um 
húsafriðun, hús og önnur mannvirki tengd raforkuvinnslunni í Elliðaárstöðinni. Sú ákvörðun 
felur fremur í sér kvaðir á eignum en skyldur. 

Í maí 2016 kynnti Reykjavíkurborg drög að skýrslu starfshóps með aðild OR um framtíð 
Elliðaárdals. Að loknu opnu umsagnarferli samþykkti borgarstjórn aðgerðaáætlun, sem 
tillaga varð gerð um í skýrslunni. Ábyrgð á verkefnum er tiltekin og tvö voru á verksviði OR: 

• Ákvörðun um nauðsynlegt viðhald á aðfallspípu. 

• Mat á möguleikum á nýtingu rafveitumannvirkja við Rafveituveg í tengslum við 
orkusögusafn/sýningu. 

Fyrra atriðið fór í farveg mats á fýsileika þess að hefja rafmagnsvinnslu í Elliðaárstöð að 
nýju, sem ekki var talið góður kostur, sbr. bókun stjórnar á SF 283 í desember 2019 og 
tillögu til stjórnar OR á SF 293 í ágúst 2020. 

OR hefur unnið að því síðara síðustu misseri, fyrst með hugmyndasamkeppni og síðar með 
úrvinnslu sigurtillögu samkeppninnar. Elliðaárstöð, sögu- og tæknisýning, mun færa hinum 
friðaða húsakosti nýtt hlutverk. 

Síðast var unnið rafmagn í Elliðaárstöð árið 2014 en þá bilaði aðfallspípa hennar og var í 
framhaldinu metin ónýt. Ekki hefur ekki verið ráðist í viðgerð hennar enda ekki fjárhagslegar 
forsendur fyrir rekstri Elliðaárvirkjunar. Skv. 79.gr. vatnalaga ber OR að færa umhverfi til 
fyrra horfs svo sem kostur er að rafmagnsvinnslu lokinni. Á þessari skyldu m.a., auk álits 
sérfræðinga, byggði sú ákvörðun að tæma Árbæjarlón og færa  rennsli Elliðaánna til fyrri 
vegar haustið 2020. 

Nú er að störfum á vegum Reykjavíkurborgar stýrihópur sem skv. skipunarbréfi hefur m.a. 
það hlutverk að gera tillögur „um hvort Árbæjarstífla verði fjarlægð þar sem 
rafmagnsvinnsla hefur verið aflögð, sem og fallpípa frá stíflunni að Elliðaárstöð og eftir 
atvikum aðrar minjar um orkuvinnslu í Elliðaárdal.“ Stýrihópnum er ætlað að skila tillögum 
fyrir 31. maí nk. Þær kunna að fela í sér áform um frágang mannvirkja nú að orkuvinnslunni 
lokinni sem OR mun bera kostnað af, að því gefnu að tilskilin opinber leyfi fáist fyrir þeim 
áformum. 

IV. 

Samandregnar eru helstu skyldur starfsfólks og stjórnenda OR eða dótturfyrirtækjanna 
þessar hvað Elliðaárdalinn varðar:  

• Lagaleg skylda til frágangs eftir raforkuvinnslu. 

• Lagaleg skylda til að tryggja öryggi þeirra mannvirkja sem nýtt hafa verið við 
rafmagnsvinnsluna. 

• Samningsbundnar skyldur við Reykjavíkurborg um umsjá með ánum. 

• Fylgja eftir ákvörðunum og stefnu stjórnar OR um vandaða umhirðu fasteigna og 
lóða og uppbyggingu Elliðaárstöðvar, sögu- og tæknisýningar. 

• Lagaleg skylda til að hlíta friðunarskilmálum við það að húsum og eftir atvikum 
öðrum mannvirkjum eru færð ný hlutverk. 
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Jafnréttis-
stefna OR


Stjórnarfundur OR


Mars 2021


Sólrún Kristjánsdóttir







Jafnréttistefna OR núverandi
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 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 og tryggja að fjölbreytni


- 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.


- Tekið er 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







Jafnréttistefna OR tillaga að breytingu
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 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 og tryggja að fjölbreytni


- 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 tryggja fjölbreytni innan hópa á öllum stigum ábyrgðar- og ákvarðanatöku innan fyrirtækisins og 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
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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.  Umræður. 


Afgreiðslu reikningsins frestað til aukafundar þann 5. mars nk. kl. 13:00. 
 


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, þriðjudaginn 9. mars kl. 12:00 var haldinn 302. 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.  
 


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


og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds.  
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar, mætti til fundarins lagði fram og 


kynnti umsögn nefndarinnar um ársreikning 2020 og ferli við undirbúning 


umsagnarinnar.  


Afgreiðslu ársreiknings frestað til aukafundar, sem haldinn verður föstudaginn 12. mars 


nk.  
 


2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, lagði fram svohljóðandi tillögu til 


aðalfundar um arðgreiðslu, ásamt minnisblaði fjár- og áhættustýringar, dags. 2. mars 


2021 um arðgreiðslu 2021 vegna fjárhagsársins 2020: 
 


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


arðgreiðslu að fjárhæð 4.000 milljónir króna. 


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


samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2021-2025. 
 


Umræður. Afgreiðslu frestað til aukafundar, sem haldinn verður föstudaginn 12. mars 


nk.  
 


3. Formaður stjórnar gerði grein fyrir frammistöðumati forstjóra og greindi frá því að 


gengið hafi verið frá samkomulagi um starfskjör hans á grundvelli tillögu 


starfskjaranefndar, sem samþykkt var á SF 301. 


 


 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 12:40. 


 


Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. mars 2021.   


Aukafundur stjórnar verður 12. mars 2021. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir, 


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  


Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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MINNISBLAÐ 
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 304 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 


Dagsetning: 18. mars 2021  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. mars 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða sem 
falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


 
 


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


ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  
Árbæjarlón. Ekkert nýtt utan umfjöllunar í fjölmiðlum. 
Elliðavatnsstífla: Ís safnaðist fyrir á yfirfalli og í laxastiga vegna mikils grunnstiguls í Elliðavatni sem dró úr rennsli 
Elliðaánna neðan stíflu 11.-13. mars sl. Botnlokur voru opnaðar til að tryggja nægjanlegt rennsli í ánum.  
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun. Fundur með fulltrúum hagsmunaaðila 4. mars um áhrif á samfélag.  
Tilkynningar til leyfisveitenda. Engin tilkynning frá síðasta stjórnarfundi. 
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur áformaður með hagsmunaaðilum Andakílsárvirkjunar í apríl nk.  
Starfsleyfi. Unnið að endurskoðun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og að starfsleyfi fyrir Sleggjubeinsnámu. Sótt um 
endurnýjun á leyfi til hreinsunar og geymslu á geislavirkum útfellingum til Geislavarna ríkisins. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


VEITUR:  
• 80 lítrar af spennaolíu láku niður á geymsluplan á Bæjarhálsi 1. mars sl. Hreinsun, engin olía í niðurföll.   
Fráveita: 


• Sótt um framlengt starfsleyfi fyrir hreinsistöð á Kjalarnesi.  


• Sótt um framlengingu starfsleyfa lífrænna hreinsistöðva við Hvanneyri, Reykholt, Varmaland og Bifröst.  
Vatnsveita og rafveita: Ekkert nýtt. 
Hitaveita:  


• Gufulögn fór sundur í Hveragerð 3. mars sl. Heitt vatn og gufa lak út í lagnaskurð og næsta umhverfi.  


• Bilun á aðveitulögn HAB við Fiskilæk 13. mars sl. Heitt vatn lak út í umhverfið. Viðgerð gekk vel. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


CARBFIX: 
• Sjá „loftslagsmál“ og „Annað“ að neðan. 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   


• Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.  
Loftslagsmál 
• Þann 11. mars sl. samþykkti Alþingi að efni tilskipunar 2009/31/EB um geymslu koldíoxíðs í jörðu verði innleitt í 


íslensk lög og kolefnisföngun og niðurdæling koldíoxíðs til varanlegrar geymslu heimiluð á íslensku 
yfirráðasvæði. Lögin öðlast þegar gildi. Sjá nánar: https://www.althingi.is/altext/151/s/1015.html 
 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: 


• OR sendi inn umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana og framkvæmda þann 19. febrúar sl. 
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2899 


• OR sendi inn umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál þann 23. febrúar sl. 
file:///C:/Users/holmfridurs/Downloads/%239%20%20Orkuveita%20Reykjav%C3%ADkur.pdf 


Mat á umhverfisáhrifum: 


• Tilkynningarskylda tilraunaniðurdælingar Carbfix á CO2 og H2S á Nesjavöllum er í vinnslu hjá Skip.st. 


• Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um Lyklafellslínu 1 og Ísallínu 3 er tekið undir ábendingar Veitna um mat á 
jarðstrengsvalkosti neðan vatnsverndarsvæða og niðurrif Hamraneslínu vegna vatnsverndar. 


• Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um vindorkugarð á Mosfellsheiði er tekið undir ábendingar Veitna um 
áhættumat fyrir heitavatnslögn á áhrifasvæði framkvæmdarinnar, mengunarefni og mengunartilvik. 


• Nýjar borholur á Hellisheiði eru ekki háðar mati á umhverfisáhrifum skv. ákvörðun Skipulagsstofnunar. 
Umhverfis- og loftslagsvakning: 


• Ársskýrsla OR 2020 er komin út og er unnin eftir alþjóðlegum viðmiðum. https://www.or.is/ 


• Veitur, Innkaup og umhverfisteymi OR vinna að gerð krafna í útboðsgögn um notkun á loftslagsvænu eldsneyti 
bíla og vinnuvéla og skil á umhverfisskýrslu frá verktaka. Fyrsta útboðið verður um heimlagnir. 


• Vakin athygli á því að Carbfix og ON hafa dælt niður 100.000 tonnum af koltvíoxíði og brennisteinsvetni. 


• Innra kolefnisverð verður kynnt á Þekkingu á þriðjudegi í hádeginu 20. apríl nk. 



https://www.althingi.is/altext/151/s/1015.html

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2899

file:///C:/Users/holmfridurs/Downloads/%239%20%20Orkuveita%20ReykjavÃkur.pdf

https://www.or.is/
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2021, föstudaginn 12. mars kl. 9:00 var haldinn 303. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 


Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 


Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 


Þorvaldsdóttir. 
 


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


og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, og endurskoðendurnir Davíð 


Arnar Einarsson og J. Sturla Jónsson.  
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Lögð fram svohljóðarndi tillaga um arðgreiðslu: 
 


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


arðgreiðslu að fjárhæð 4.000 milljónir króna. 


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


samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2021-2025. 
 


Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar Rutar 


Júlíusdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur 


Björnsdóttir sitja hjá og óska bókað: 
 


Orkuveitan hefur ákveðið að greiða arð til eigenda að fjárhæð 4 milljarðar króna á 


þessu ári. Orkuveitan greiðir auk þess 3,5 milljarða vegna eigendalána og hafði 


greitt meira en 7 milljarða á síðasta ári. Til samanburðar má nefna að áætluð 


lántaka ársins er rúmir 13 milljarðar. Helmingur þeirrar lántöku er því greiddur til 


eigenda. 
 


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


Orkuveitu Reykjavíkur móðurfélags og Orkuveitu Reykjavíkur samstæðu fyrir árið 


2020. Reikningarnir voru kynntir á fundi stjórnar 22. febrúar sl. og á fundi 9. mars sl. 


Davíð Arnar Einarsson endurskoðandi Grant Thornton kynnti endurskoðun 


reikningsins. 
 


Reikningarnir bornir upp og samþykktir samhljóða. Reikningarnir staðfestir með 


rafrænni undirskrift stjórnarfólks. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska 


bókað:   
 


Rétt er að benda á að málaferlum við Glitni vegna afleiðusamninga er ekki lokið en 


áhætta vegna þessa máls kann að vera vanmetin. 
 


3. Ársreikningur móðurfélags OR lagður fram og samþykktur samhljóða. 
 
 


 


 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 9:45 
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Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. 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, fimmtudaginn 25. febrúar kl. 13:00 var haldinn 301. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. 
 


Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður 


Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir og Valgarður Lyngdal Jónsson. Halldóra Lóa 


Þorvaldsdóttir var fjarverandi. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Sigríður Rut Júlíusdóttir, formaður starfskjaranefndar lagt fram og kynnti minnisblað 


starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, og svohljóðandi tillögu um ákvörðun launa 


forstjóra. Tillögunni fylgir greinargerð: 


 


1.  að laun forstjóra hækki úr  kr. 2.502.343 í kr. 2.872.669 þann 1. mars 2021 að 


undangengnu frammistöðumati. 


 


2. að forstjóri hljóti eingreiðslu kr. 3.000.000 þann 1. mars. 2021 vegna þess að 


launakjör hans hafa ekki verið uppfærð í 2 ár. 


 


Samkvæmt viðauka við núgildandi ráðningarsamning teljast afnot af bifreið sem 


forstjóri fékk til umráða til launa og gildir þá engu hvort slík hlunnindi eru tekin út í 


formi greiðslu eða sem afnot af bifreið. Mælt er með því að það fyrirkomulag verði 


óbreytt. 
 


Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.  


 


  


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 13:34. 


 


 


Aukafundur vegna ársreiknings verður haldinn þann 5. mars 2021. 


Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. mars 2021.  


 


Brynhildur Davíðsdóttir, 


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  


Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 








 


                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 18.3.2021  


Framtíðarsýn forða fyrir vatnsveitu Reykjavíkur og Akraness 


Búið er að vinna framtíðarsýn forðamála fyrir vatnsveitur Reykjavíkur og Akraness sem kynnt verður 
fyrir stjórn OR í apríl. Þar með er komin framtíðarsýn fyrir 89% af auðlindaforða samstæðunnar. 
Næst á dagskrá er framtíðarsýn hitaveitna Ölfus, Hveragerðis og Austurveitu. Eftir því sem 
verkefnunum vindur fram þá færist einnig meiri þungi í að fylgja áætlunum eftir og tryggja aðgengi 
að auðlindunum. Sú vinna er í gangi.  


 








 


                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ 


 


Viðtakandi: Stjórn OR 


Sendandi: Elín Smáradóttir, ritari stjórnar 


Dagsetning: 18. mars 2021 


Efni: Samantekt á störfum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur árið 2020 


 


Samantekt þessi er til stuðnings við mat á störfum stjórnar OR. Samkvæmt gr. 1.3 í 


starfsreglum stjórnar skal hún árlega meta árangur af störfum sínum. Í starfsáætlun 


stjórnar, sem hún setur sér til samræmis við gr. 8.9 í sameignarsamningi, er kveðið á 


um að slíkt mat skuli fara fram á öðrum ársfjórðungi. Tilgangur með mati á störfum 


stjórnar er sá að hún fái yfirlit yfir störf sín og leggi mat á árangur og þörf fyrir umbætur.  


Í þessari samantekt er að finna yfirlit yfir helstu kröfur sem eiga við hvern lið í 


frammistöðumati stjórnar á stjórnarstörfum. Kaflaskipting samantektarinnar tekur mið af 


þáttum sem lagðir eru til grundvallar í frammistöðumati stjórnar.  


Heimildir: Fundargerðir funda ársins, fundargögn, starfsreglur stjórnar, 


sameignarsamningur, eigendastefna og aðrar upplýsingar. 


Matsatriði samkvæmt eyðublaði um frammistöðumat stjórnar. 


• Atriði sem er metið. 


o Staðfesting á kröfum. 


▪ Ábending / frávik frá kröfum.  


 


Hlutverk stjórnar 


 


• Stjórn skal skv. gr. 8.1 í sameignarsamningi hafa eftirlit með að stefna fyrirtækisins, 


skipulag þess og rekstur sé jafnan í réttu og góðu horfi og í samræmi við stefnu 


eigenda auk þess að samþykkja árlegar fjárhags- og starfsáætlanir. 


o Skýrsla um framfylgd eigendastefnu samþykkt á SF 296 26.10.2020 og 


skilað á eigendafundi 6.11.2020. 


o Staða fjármála og áhættuskýrsla kynntar stjórn á öllum reglulegum 


stjórnarfundum. 


o Fjárhagsspá 2022-2026 lögð fram og kynnt á SF 294 28.09.2020, samþykkt 


á aukafundi, SF 295 5.10.2020.  


 


• Stjórn skal skv. gr. 5.5 og 5.6 í sameignarsamningi bera ábyrgð á undirbúningi og 


boðun aðalfunda og reglubundinna eigendafunda. 


o Aðalfundur ársins 2020 vegna starfsársins 2019 var boðaður 8.4.2020 og 


haldinn 24.4.2020. Stjórn ákvað á fundi SF 285 24.2.2020 að veita 


stjórnarformanni umboð til boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2020 


í samræmi við sameignarsamning og að höfðu samráði við eigendur.  
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o Eigendafundur 2020 var boðaður 30.10.2020 og haldinn að Bæjarhálsi þann 


6.11.2020. 


• Um verksvið forstjóra er fjallað í greinum 8.10 – 8.12 í sameignarsamningi og skal 


stjórn setja forstjóra erindisbréf (starfslýsingu).  


o Starfslýsing forstjóra liggur fyrir. 


o Tillaga að breytingu á starfslýsingu forstjóra var kynnt ásamt tillögum að 


breytingum á starfsreglum stjórnar á SF 227 22.02.2016 og  samþykkt á SF 


229 21.03.2016. 


o Mat á störfum forstjóra var kynnt á SF 277 19.08.2019 til samræmis við 


starfsreglur.  


Starfshættir og verklag 


 


Starfsreglur 


• Stjórn ber skv. gr. 8.9 í sameignarsamningi að setja sér starfsreglur sem 


staðfestar skulu á eigendafundi. 


o Breyting á starfsreglur stjórnar OR síðast staðfestar á SF 281 28.10.2019. 


▪ Breyting á starfsreglum stjórnar hefur ekki verið staðfest á eigendafundi.  


• Stjórn skal skv. starfsreglum taka þær til skoðunar að loknum aðalfundi hvers 


árs með tilliti til hugsanlegra breytinga.  


o Starfsreglur stjórnar voru ekki rýndar á árinu 2020. 


 


Starfsáætlun 


• Stjórn starfar í samræmi við starfsáætlun sem hún setur sér skv. gr. 8.9 í 


sameignarsamningi. 


o Starfsáætlun 2020 var samþykkt á SF 283 16.12.2019. 


 


Ákvörðunartökuferli 


• Í starfsreglum stjórnar er skilgreint ákvörðunartökuferli.  


o Um undirbúning ákvarðanatöku skal stjórn styðjast við gátlista til 


ákvarðanatöku LBP-100-01. 


• Ákvarðanir stjórnar OR sem hljóta skulu samþykki eigenda og ákvarðanir 


dótturfélaga sem bera þarf undir eigendur, skv. ákvæðum í gr. 8.4 í 


sameignarsamningi og gr. 8 í eigendastefn, er lýst í VLP-135og VLP-140. 


 


Skipulag stjórnar 


 


Boðun stjórnarfunda 


• Um boðun stjórnarfunda fer skv. verklýsingu VLP-105.  


o Fundarboð er sent með tölvupósti og það tilgreinir fundarstað, fundartíma 


og dagskrá fundarins. Þá er formlegt fundarboð sent og gögn fundar gerð 


stjórnarmönnum aðgengileg á vefsvæði stjórnar 4 dögum fyrir fund.  


o Stjórnarfundir eru að jafnaði haldnir mánaðarlega, í 3 klst. og 45 mín. í 


samræmi við starfsáætlun stjórnar. 


o Um stjórnarfundi gildir verklýsing VLP-110. 
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Stjórnarfundir 


• Á árinu voru haldnir fimmtán stjórnarfundir auk aðalfundar og reglubundins 


eigendafundar. Stjórn hélt einn starfsdag á árinu. Sjá meðfylgjandi yfirlit yfir fundi 


ársins og viðveru stjórnarmanna, varamanna, innri endurskoðanda, ritara og 


forstjóra: 


 


 


 


Fundargerðir 


• Ritari stjórnar sér um að rita fundargerðir og fer samkvæmt verklýsingu VLP-120 


um fundargerðir. 


o Fundargerðir voru ávallt staðfestar og undirritaðar á næsta mánaðarlega 


fundi stjórnar eða sendar í rafræna undirritun. 


• Fundargerðir stjórnar OR skulu, skv. gr. 6.3 í sameignarsamningi, vera opinberar, 


birtar á heimasíðu fyrirtækisins og þær sendar eigendum. 


o Fundargerðir 2020 eru allar birtar á heimasíðu OR og sendar eigendum.  


o Fundargerðir ásamt fundargögnum, sem ekki ríkir trúnaður um, eru gerðar 


opinberar á heimasíðu OR. 


 


Starfsmenn stjórnar 


• Starfsmenn stjórnar eru þrír: 


o Innri endurskoðandi. 


o Ritari. 


o Regluvörður. 


• Innri endurskoðandi veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf á virkni 


áhættustýringar, innra eftirlits og stjórnhátta. 
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o Starfar til samræmis við erindisbréf sem sett er í samræmi við alþjóðlegan 


staðal um framkvæmd innri endurskoðunar.  


o Breytingar á erindisbréfi innri endurskoðanda voru samþykktar á SF 246 


19.06.2017.  


o Lögð fram á SF 296 26.10.2020 endurskoðunaráætlun innri endur-


skoðanda 1. desember 2020 - 30. september 2022. 


• Ritari fylgist með að stjórnin starfi í samræmi við lög og reglur sem gilda um 


fyrirtækið og dótturfélög þess og innri starfsemi þeirra og er ráðgjafi hennar í þeim 


efnum.  


o Ritari starfar til samræmis við hlutverkalýsingu HLP-105. 


• Regluvörður starfar til samræmis við ákvæði laga nr. 108/2007 og reglur FME nr. 


1050/2012 og um helstu verkefni hans er fjallað í 6. gr. reglnanna. 


• Undirnefndir stjórnar geta verið tímabundnar eða fastanefndir. Starfskjaranefnd 


stjórnar er fastanefnd. 


 


Verkefni stjórnar 


 


Stefnumótun 


• Stjórn skal skv. gr. 8.5 í sameignarsamningi og 6. gr. eigendastefnu setja fyrirtækinu 


eftirtaldar stefnur: 


 
 


• Skv. gr. 8.5 í sameignarsamningi skal á reglulegum eigendafundi í nóvember ár 


hvert leggja fram fjárhagsáætlun og langtímaáætlanir auk skýrslu um framfylgd 


eigendastefnu.  


o Á eigendafundi OR 6.11.2020 var allt framantalið lagt fram. 
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• Skv. gr. 8.5 í sameignarsamningi skal regluleg skýrslugjöf til eigenda fara fram á 


aðalfundi ár hvert þar sem ársreikningur, skýrsla stjórnar og umhverfisskýrsla eru 


lagðar fram. 


o Á aðalfundir OR árið 2020 vegna starfsársins 2019 var allt framantalið lagt 


fram.  


 


Stjórnarmenn 


 


Samsetning, þekking, reynsla og hæfni stjórnarmanna. 


• Í 5 gr. laga um OR segir að um skipan stjórnar skuli kveðið á um í 


sameignarsamningi sem er og gert í 6. gr. hans. Þar er nánar tiltekin samsetning, 


þ.m.t. kröfur um hæði, þekkingu og reynslu. Í gr. 6.5 er fjallað um val á 


stjórnarmönnum OR sem skal vera gagnsætt og forsendur fyrir vali stjórnarmanna 


skulu vera opinberar.  


• Stjórnarmenn skulu vera óháðir hvað varðar tengsl við önnur fyrirtæki í 


samkeppni við eða í verulegum viðskiptum við OR.  


• Stjórnarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu sem hæfir þeirri ábyrgð sem 


stjórnarsetunni fylgir.  


• Stjórnarmenn skulu hafa tök á að verja nægilegum tíma til stjórnarstarfa. 


 


Starfa stjórnarmenn í umboði ákveðinna hagsmunaaðila? 


• Þessir hagsmunaaðilar hafa verið greindir sem áhrifamestu 


hagsmunaaðilarnir: 


o Viðskiptavinir. 


o Starfsmenn. 


o Eigendur. 


o Leyfisveitendur. 


o Íbúar (þ.m.t. sveitarstjórnir). 


o Verktakar. 


 


Önnur verkefni stjórnarmanna fyrir OR 


• Stjórnarmenn sinna ekki öðrum störfum fyrir OR. 








 


                                                                            1   EBQ-510-02 


MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Forstjóri 


Sendandi: Eiríkur Hjálmarsson, Belinda Eir Engilbertsdóttir, Jakob S. Friðriksson, 
Elín Smáradóttir. 


Dagsetning: 17. mars 2021 


Efni: Skyldur og réttindi OR í Elliðaárdal 


 


Í framhaldi af umræðum í stjórn OR um formleg réttindi og skyldur OR-samstæðunnar í 
Elliðaárdal er vikið að þeim helstu í þessu minnisblaði. Í minnisblaðinu er fjallað um 
Elliðaárdal sem landið sem næst Elliðaánum liggur, frá Elliðavatnsstíflu til ósa. 


I. 


Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því Reykjavíkurbær keypti Elliðaárnar árið 1906. Úr 
ánum, skammt frá Vatnsveitubrú, hófst sumarið 1909 vatnstaka fyrir vatnsveituna, sem 
síðar sama sumar færðist í Gvendarbrunna. Elliðaárstöð var tekin í notkun á árunum 1921-
1933. Árið 1925 fól bæjarstjórn Reykjavíkur Rafmagnsveitunni umsjón með laxveiði í ánum 
og frá 1939 hefur Stangaveiðifélag Reykjavíkur séð um sölu veiðileyfa. Umfangsmikil 
gróðursetning starfsfólks Rafmagnsveitunnar hófst 1951 og 1962 er dalurinn fyrst 
skilgreindur sem útivistarsvæði í skipulagi. Þá þegar var hafin nýting á heitu vatni úr 
borholum við Stekkjarbakka, sunnan til í dalnum. Almenn umhirða útisvistarsvæðisins hefur 
verið í höndum Reykjavíkurborgar frá árinu 1996, þegar borgin tók við hlutverkinu af 
Skógræktarfélagi Reykjavíkur. 


Elliðaár eru í eigu Reykjavíkurborgar og árið 2001 var gerður samningur á milli OR og 
borgarinnar þar sem skerpt var á eignarhaldinu á ánum og rétti OR til að nýta árnar til 
rafmagnsvinnslu. Umsjón með ánum var áfram í höndum OR með samningnum og skyldur 
um eftirlit með þeim, umhverfi þeirra, lífríki og ógnum við það. Kvaðir eru um það í 
samningum með hvaða hætti skuli fara með veiðiréttinn og hefur Reykjavíkurborg þar 
íhlutunarrétt.  


II. 


Saga veitnanna í Elliðaárdal hefur skilið eftir mannvirki sem mörg eru í eigu og umsjá OR. 
Þessi eru helst: 


• Elliðavatnsstífla og Árbæjarstífla með tilheyrandi búnaði, þ.á.m. laxastiga og 
fallpípu Elliðaárstöðvar. 


• Húseignir á Rafstöðvartorfunni (Rafstöðvarvegur 6, 8, 10, 12, 14), 


• Aðveitustöð rafmagns (Rafstöðvarvegur 13),  


• Félagsheimili byggt af Rafmagnsveitustarfsfólki (Rafstöðvarvegur 20),  


• Veiðihús (Rafstöðvarvegur 2).  


• Borholur við Stekkjabakka með skilgreindum lóðum 


• Dælustöð vatnsveitu við Hraunbrún í Víðidal ásamt lóð. 


Húseignum, þ.á.m. borholuhúsum fylgja lóðir með tilheyrandi réttindum og skyldum. 


Auk þessa má nefna laxateljara við rafstöðvartorfu og minniháttar búnað til rennslisstýringa 
í farveginum; annarsvegar til að tryggja vatnsmagn í vesturkvísl ánna og hinsvegar til að 
auðvelda fiskigöngur. Ýmis mannvirki veiturekstursins á borð við settjarnir og mikilvægar 
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stofnlagnir allra veitna liggja víðsvegar um dalinn, eftir honum endilöngum eða þvera hann. 
Tengt slíku eru Veitur þessa dagana að uppfylla þá skyldu að fjarlægja hitaveitustokka 
Reykjaæða sem lágu yfir árnar, en endurnýjaðar æðar liggja nú undir árbotninum. 


III. 


Í júní 2012 friðaði menntamálaráðherra, með vísan til 1.mgr. 4.gr. laga 104/2001 um 
húsafriðun, hús og önnur mannvirki tengd raforkuvinnslunni í Elliðaárstöðinni. Sú ákvörðun 
felur fremur í sér kvaðir á eignum en skyldur. 


Í maí 2016 kynnti Reykjavíkurborg drög að skýrslu starfshóps með aðild OR um framtíð 
Elliðaárdals. Að loknu opnu umsagnarferli samþykkti borgarstjórn aðgerðaáætlun, sem 
tillaga varð gerð um í skýrslunni. Ábyrgð á verkefnum er tiltekin og tvö voru á verksviði OR: 


• Ákvörðun um nauðsynlegt viðhald á aðfallspípu. 


• Mat á möguleikum á nýtingu rafveitumannvirkja við Rafveituveg í tengslum við 
orkusögusafn/sýningu. 


Fyrra atriðið fór í farveg mats á fýsileika þess að hefja rafmagnsvinnslu í Elliðaárstöð að 
nýju, sem ekki var talið góður kostur, sbr. bókun stjórnar á SF 283 í desember 2019 og 
tillögu til stjórnar OR á SF 293 í ágúst 2020. 


OR hefur unnið að því síðara síðustu misseri, fyrst með hugmyndasamkeppni og síðar með 
úrvinnslu sigurtillögu samkeppninnar. Elliðaárstöð, sögu- og tæknisýning, mun færa hinum 
friðaða húsakosti nýtt hlutverk. 


Síðast var unnið rafmagn í Elliðaárstöð árið 2014 en þá bilaði aðfallspípa hennar og var í 
framhaldinu metin ónýt. Ekki hefur ekki verið ráðist í viðgerð hennar enda ekki fjárhagslegar 
forsendur fyrir rekstri Elliðaárvirkjunar. Skv. 79.gr. vatnalaga ber OR að færa umhverfi til 
fyrra horfs svo sem kostur er að rafmagnsvinnslu lokinni. Á þessari skyldu m.a., auk álits 
sérfræðinga, byggði sú ákvörðun að tæma Árbæjarlón og færa  rennsli Elliðaánna til fyrri 
vegar haustið 2020. 


Nú er að störfum á vegum Reykjavíkurborgar stýrihópur sem skv. skipunarbréfi hefur m.a. 
það hlutverk að gera tillögur „um hvort Árbæjarstífla verði fjarlægð þar sem 
rafmagnsvinnsla hefur verið aflögð, sem og fallpípa frá stíflunni að Elliðaárstöð og eftir 
atvikum aðrar minjar um orkuvinnslu í Elliðaárdal.“ Stýrihópnum er ætlað að skila tillögum 
fyrir 31. maí nk. Þær kunna að fela í sér áform um frágang mannvirkja nú að orkuvinnslunni 
lokinni sem OR mun bera kostnað af, að því gefnu að tilskilin opinber leyfi fáist fyrir þeim 
áformum. 


IV. 


Samandregnar eru helstu skyldur starfsfólks og stjórnenda OR eða dótturfyrirtækjanna 
þessar hvað Elliðaárdalinn varðar:  


• Lagaleg skylda til frágangs eftir raforkuvinnslu. 


• Lagaleg skylda til að tryggja öryggi þeirra mannvirkja sem nýtt hafa verið við 
rafmagnsvinnsluna. 


• Samningsbundnar skyldur við Reykjavíkurborg um umsjá með ánum. 


• Fylgja eftir ákvörðunum og stefnu stjórnar OR um vandaða umhirðu fasteigna og 
lóða og uppbyggingu Elliðaárstöðvar, sögu- og tæknisýningar. 


• Lagaleg skylda til að hlíta friðunarskilmálum við það að húsum og eftir atvikum 
öðrum mannvirkjum eru færð ný hlutverk. 


 


 







