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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2021, mánudaginn 26. apríl kl. 13:00 var haldinn 305. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1 og um fjarfundarbúnað. 
 

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

Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson í fjarveru Valgarðs 

Lyngdal, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og Björn Gíslason að hluta. Fulltrúi starfsmanna var 

Davíð Örn Ólafsson. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 304 lögð fram, samþykkt og verður undirrituð rafrænt. 
 

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

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og reksturs. Klukkan 13:20 mætti Ásgeir 

Westergren til fundarins og gerði einnig grein fyrir stöðu virkjanatrygginga. Umræður. 
 

Áhættuskýrsla, dags. 14.04.2021 lögð fram og kynnt. 
 

3. Klukkan 13:45 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix, til fundarins, 

kynnti ásamt Ingvari Stefánssyni og lagði fram svohljóðandi tillaga um fjárhagsstuðning 

við Carbfix ohf. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Carbfix ohf. viðbótarfjármögnun 

að fjárhæð allt að 300 m.kr., svo hægt sé að viðhalda tímaáætlunum lykilverkefna 

um frekari uppskölun og þróun Carbfix tækninnar árið 2021. Stefnt er að því að 

fjármögnun félagsins til lengri tíma ljúki á árinu.  

Samþykkt samhljóða. 
 

Klukkan 13:55 mætti Bryndís Ísfold, forstöðukona samskipta og samfélags, til fundarins 

og sagði frá kynningu á Coda verkefni Carbfix þann 22. apríl sl. 
 

4. Klukkan 14:35 mættu Hildigunnur Thorsteinsson og Sigrún Tómasdóttir frá 

Rannsóknum og nýsköpun ásamt Gesti Péturssyni, framkvæmdastjóra Veitna og 

Arndísi Ósk Ólafsdóttur, forstöðukonu Vatns- og fráveitu til fundarins og kynntu 

framtíðarsýn forðamála vatnveitu Reykjavíkur og Akraness. Umræður. 
 

5. Klukkan 15:07 mætti Kristján Már Atlason, forstöðumaður fyrirtækjamarkaðar Orku 

náttúrunnar og kynnti þróun og samkeppni á raforkumarkaði. 
 

Klukkan 15:45 vék Eyþór Arnalds af fundi og Björn Gíslason tók sæti á fundinum í hans 

stað.  
 

6. Klukkan 15:45 mættu Berglind Rán Ólafsdóttir, Edda Sif Aradóttir, Gestur Pétursson, 

Guðrún Erla Jónsdóttir, Hildigunnur Thorsteinsson, Ingvar Stefánsson, og Sólrún 

Kristjánsdóttir til fundarins og kynntu lykilverkefni í samræmi við áherslur stjórnar á 

starfsdegi. Umræður. 
 

7. Klukkan 16:15 mætti Grettir Adolf Haraldsson til fundarins og kynnti tilboð í 

endurbyggingu útveggja vesturhúss. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26. apríl 

2021 vegna endurbyggingu Vesturhúss. Tillögunni fylgir greinargerð: 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að ganga til samninga við 

Ístak hf. um endurbyggingu útveggja vesturhúss OR að Bæjarhálsi 1, á grundvelli  

tilboðs Ístaks í verkframkvæmdina.  Tilboð Ístaks, sem er að fjárhæð 1.580.631.965.- 

kr. fyrir utan virðisaukaskatt, var lægsta gilda tilboðið sem barst. 
 

Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa 

Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Guðjóns Viðars Guðjónssonar. Hildur 

Björnsdóttir og Björn Gíslason sitja hjá.  
 

Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Björn Gíslason óska bókað:  
 

„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 ítarlegri 

matsgerð sem nýlega var birt.“  
 

8. Klukkan 16:35 mætti Anna Margrét Björnsdóttir, skjalastjóri til fundarins og lagði fram 

stefnu í skjala- og upplýsingastjórnun til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt. 
 

Klukkan 16:48 mætti Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri innkaupa til fundarins og 

lagði fram  innkaupastefnu Orkuveitu Reykjavíkur til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt 

óbreytt. Ennfremur lagt fram innkaupayfirlit, dags. 26. apríl 2021. 
 

9. Lagt fram minnisblað dags. 16. apríl 2021 vegna fyrirspurnar Eyþórs Laxdal Arnalds 

um kostnað vegna útgáfu sögu fráveitunnar „Cloacina“.  
 

10. Lagt fram og minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21. apríl 2021.  Einnig 

lagt fram minnisblað um forðagæslu, dags. 22. apríl 2021.  

 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:56. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 31. maí 2021.  

 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

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

Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Björn Gíslason. 
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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 
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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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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 305 
 

Reykjavík 26. 4. 2021 
 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Carbfix viðbótarfjármögnun að fjárhæð allt 

að 300 m.kr., svo hægt sé að viðhalda tímaáætlunum lykilverkefna um frekari uppskölun og 

þróun Carbfix tækninnar árið 2021. Stefnt er að því að fjármögnun félagsins til lengri tíma 

ljúki á árinu.  

 

Greinargerð 

Mikilvægt er að fylgja skilgreindum tímalínum verkefna um frekari uppskölun og þróun 

Carbfix tækninnar enda eru þær forsenda þess að tæknin geti orðið raunverulegur valkostur í 

loftslagsaðgerðum heimsins. Væntingar stóðu til þess að verulegt styrkjafé fengist úr 

samkeppnissjóðum innanlands og innan Evrópu en það hefur ekki gengið eftir.  

Nauðsynlegt er talið að tryggja framgang áframhaldandi undirbúnings á CODA verkefninu 

sem og tilraunaniðurdælingar með sjó á Reykjanesi. Þá kallar aukið verkefnaálag í nýjum 

niðurdælingarverkefnum og mikill áhuga erlendra aðila á tækninni á fjölgun starfsfólks og 

breikkun þekkingar innan félagsins. Einkum er horft til þess að bæta við þekkingu á sviðum 

verkefnisstjórnunar, jarðefnafræði og skyldra greina, vélaverkfræði eða tæknifræði sem og 

reynslu á sviðum uppskölunar tæknilausna og alþjóðlegrar starfsemi.   

Samkvæmt áætlunum þarf fjármögnun að nema a.m.k. 282 m.kr. og væri æskilegt að það 

verði í formi hlutafjáraukningar. Framlagið verður nýtt á árinu 2021 en stefnt er að því að 

ljúka fjármögnun félagsins til lengri tíma fyrir áramót. Taflan hér að neðan sýnir niðurbrot 

ólíkra kostnaðarliða: 

Kostnaðarliður Fjárhæð (þús kr) 

Nýráðningar* 118.000 

Þjónustusamningar við OR* 29.000 

Verndun hugverka** 15.000 

Kynningar- og hagsmunamál** 15.000 

Undirbúningur vottunarferlis** 5.000 

Tilraunaniðurdæling með sjó 50.000 



 

EBP-100  

 

Undirbúningur CODA 50.000 

Samtals 282.000 

* Þar af 3-4 stöðugildi þegar innan samstæðu 

** Hefði af stórum hluta verið unnið af OR 
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BRYNDIS ÍSFOLD
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Skref 1. 
afmörkun markhópa

Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur

Stjórnvöld og 
sveitafélög

Fjölmiðlar 

Viðskiptavinir

Allur almenningur 
starfsfólk OR 



Upplýsingasíða
Coda Terminal

Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur

Stjórnvöld og 
sveitafélög

Fjölmiðlar 

Viðskiptavinir

Allur almenningur 
starfsfólk or 

Á ensku og íslensku.
Allt um verkefnið
Spurt og svarað 
Hreyfigrafík
Fókus punktar



Bloomberg með fyrstu
frétt 23:00 21. april

Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur

Stjórnvöld og 
sveitafélög

Fjölmiðlar 

Viðskiptavinir



Carbfix á Degi Jarðar
Streymisfundur 
22. april 

Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur

Fjölmiðlar 

Allur almenningur 
starfsfólk OR 



Lestur vefmiðla



Innlendir miðlar
23 fréttir í fjölmiðlum
frá því á fimmtudag.
Hver einasta metin
hafa jákvæð áhrif á
ímynd fyrirtækisins.

Forsíðu frétt Fréttablaðsins 
Kvöldfréttir Rás2
Silfur Egils 
Vísi
MBL
Fréttablaðið
Morgunútvarp Rásar 2 
RÚV hádegisfréttir
Reykjavík síðdegis
Bylgjan



Erlendir fjölmiðlar

Frá 1. april hafa verið
birtar yfir 100 fréttir.

Frá 20. april hafa verið 
birtar yfir 54 fréttir. 





Sverrir Guðmundsson

Sigrún Tómasdóttir

Þráinn Friðriksson

Hólmfríður Bjarnadóttir

Elín Smáradóttir

.....

Vatnsveitur 

Reykjavíkur og 

Akraness – forði til 

framtíðar
Stefnuverkefni um framtíðarsýn 

forðamála

Kynning á stjórnarfundi OR 

26.4.2021



Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða

2019
Hitaveita 

Rvk & 
Hengillinn

2020
Hitaveita 

Rangæinga

2020-2021
Vatnsveita  

Rvk & 
Akraness

2021
Hitaveita

Ölfus, 
Hveragerði 

& 
Austurveita

2021
Vatnsveita 
Borgarnes

2021-
2022

Hitaveita
HAB

2022
Hita- og 

vatnsveita 
Stykkishólmur

2022
Hitaveita 

Norðurár-dalur 
Munaðarnes, 
Skorradalur, 

Hlíðarveita og 
Grímsnesveita

2022
Vatnsveita 

Grundarfjörður, 
Reykholtsdalur, 

Hvanneyri & 
Úthlíð

89% 93% 100%

Hlutfall forða þar sem búið er að vinna framtíðarsýn

Framtíðarsýn í forðamálum



Vatnsöflun - Heiðmörk

• 19 vinnsluholur við Gvendarbrunna, Jaðar, Myllulæk 

(neðra svæði) og í Vatnsendakrikum (efra svæði).

• Söguleg heimild til nýtingar uppá 550 L/s er til staðar 

fyrir neðra svæði og nýtingarleyfi fyrir 300 L/s er til 

staðar fyrir efra svæði. 

• Samanlögð afkastageta borholna á svæðinu er 2370 

L/s. Samanlögð flutningsgeta aðalæðanna er hins vegar 

minni eða um 1700 L/s. Yfir hlákutímann minnkar 

afkastageta.

• Símælingar á vatnsgæðum og lýsing auka afkastagetu 

á hlákutíma.

• Vatnsvernd er mjög góð í Vatnsendakrikum en töluverð 

umferð er í kringum brunnsvæði á neðra svæði.
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Vatnsöflun - Akranes

• Vatnstaka úr Berjadal, Óslæk og Slögu. 

• Tvö síðarnefndu svæðin eru virkjuð lindasvæði þar sem 

lindarennsli er safnað í brunna. 

• Í vatnsbólinu í Berjadalsá er yfirborðsvatn fangað með 

stíflu. 

– Þetta er ótryggt, opið vatnsból

– Umferð fólks er mikil

– Langvarandi erjur við landeiganda

• Ekki er til staðar sérstakt nýtingarleyfi fyrir vatnsbólin heldur 

söguleg heimild.

• Samanlögð afkastageta vatnsbólanna er metin 80 L/s en 

hún er árstíðarbundin (70 L/s til rúmlega 100 L/s)



Mat á framtíðareftirspurn
• Sett upp tölfræðileg spálíkön: Felld að sögulegum gögnum um eftirspurn og notkun

• Vatnsveita Reykjavíkur: Settar upp tvær sviðsmyndir um framtíðareftirspurn 2020 - 2060
– Byggja á spám Byggðastofnunnar og Reykjavíkurborgar um íbúaþróun 

– Sviðsmynd 1: Hóflegur íbúavöxtur 

– Sviðsmynd 2: Kröftugur íbúavöxtur 

• Vatnsveita Akraness: Settar upp þrjár sviðsmyndir um framtíðareftirspurn 2020 -2060
– Byggja á spám Byggðastofnunnar um íbúaþróun og reynslu af þróun vatnsfreks iðnaðar 

– Sviðsmynd 1: Hóflegur íbúavöxtur og brotthvarf vatnsfreks iðnaðar skilar sér ekki til baka

– Sviðsmynd 2: Kröftugur íbúavöxtur og brotthvarf vatnsfreks iðnaðar skilar sér ekki til baka

– Sviðsmynd 3: Kröftugur íbúavöxtur og aukning í vatnsfrekum iðnaði (nái sama hlutfalli og 2010 – 2017)

• Mat á mögulegu loftslagsálagi og tilsvarandi hámarks augnabliksálagi
– Eftirspurn og augnabliksálag mest á þurrum sólríkum sumardögum

– 2019: Þurrt og sólríkt sumar með i) hámarks eftirspurn og ii) lágmarks stöðu vatnsforða á Akranesi

– 2019: Upphafsár í öllum spám 

– 2019: Hámarks álag ársins skalað fram í tímann í hlutfalli við eftirspurnarspár



Nýtingarheimild fullnýtt eftir:

~20 ár (sviðsmynd 1)

~5 ár (sviðsmynd 2)

Vatnsveita Reykjavíkur 2020 - 2060



Vatnsveita Akraness 2020 - 2060

106 L/s

85 L/s

Ef miðað er við 30 L/s lágrennsli frá Óslæk og Slögu => 

Þörf á allt að 76 L/s viðbótarforða af traustum gæðum



Frekari vatnsöflunarkostir - Heiðmörk

• Miðað við spár um vatnsþörf til 2060 verður ekki þörf fyrir virkjun nýrra vatnsbóla. 

• Áframhaldandi áhersla á vatnsverndarmál algjör forsenda.

• Nágrannasveitarfélögin eru með skilgreind svæði fyrir framtíðarvatnsból.

• Áframhaldandi samstarf vatnsveitna á höfuðborgarsvæðinu og samtengingar milli veitna eru 

mikilvægir þættir.

Hvað ef mengunarslys spillir vatnsbólum?

• Öll vatnstaka yrði tímabundið úr öðru svæðinu (t.d. Vatnsendakrikum (og Myllulæk)).

• Ef um staðbundið mengunarslys væri að ræða væri hægt að bora nýjar holur ofan við mengunarstað í 

Heiðmörk.

• Ef bæði vatnsból myndu spillast er til viðbragðsáætlun um að flytja tímabundið vatn frá Henglinum til 

borgarinnar.

• Í því tilfelli, eða ef eftirspurn yrði margfalt meiri en spáð er og samtenging vatnsveitna myndi ekki duga 

til, væri til lengri tíma litið til þess að flytja vatn varanlega frá Þingvöllum (Grámel) eða virkja lindir við 

norðanvert Þingvallavatn.
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Vatnsöflunarkostir fyrir Akranes
1. Virkjun lindanna við Bekanstaði og Arkarlæk

2. Samtenging við vatnsból í Hvalfjarðarsveit (Svartilækur,Hlíðarfótur) 

3. Tenging við vatnsveitu frá Reykjavík

• Í ljósi tæprar forðastöðu sumarið 2019 var ákveðið að fara í 

tilraunaboranir við Bekanstaði og Arkarlæk vorið 2020

– Þessi áform sigldu í strand haustið 2020 því ekki náðist samkomulag við 

landeigendur

• Komið að því að hefja formlegar samræður við;

– Hvalfjarðasveit 

– Aðra hagsmunaaðila

– Og taka í kjölfarið ákvörðun um vatnsöflunarkost og vinna að endanlegri 

kostnaðargreiningu og leyfismálum

9

Þórólfur H. Hafstað, 2015



Flutningur vatns frá Reykjavík
• Þegar liggur lögn að Melavöllum á Kjalarnesi, um 1,5 km frá gangnamunanum. 

• Lagnaleiðin þaðan til Akraness er 10-15 km.  

• Flutningurinn væri háður eftirtöldum leyfum:
– Leyfi Umhverfisstofnunar fyrir flutningi vatns milli vatnasviða

– Nýtingarleyfi frá Orkustofnun

– Framkvæmdaleyfi frá sveitarfélögunum

– Skoða þyrfti hvort framkvæmdin falli undir lög um mat á umhverfisáhrifum

10

Áhrif á forða í Heiðmörk

• Aukning vegna viðbótar Akraness 

rúmast vel innan afkastagetu 

vatnsbóla Veitna í Heiðmörk



Helstu tillögur: Forðavandi Akraness

• Taka ákvörðun um framtíðarlausn á forðavanda 

vatnsveitu Akraness

– Hefja könnun á tæknilegum og fjárhagslegum fýsileika þess 

að tengja vatnsveitu Akraness við vatnsveitu Reykjavíkur með 

sjólögn undir Hvalfjörð

– Þá er lagt til að hefja samtal við hagsmunaaðila varðandi að 

mögulegar framtíðarlausnir fyrir vatnsveitu Akraness
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Helstu tillögur – aðrar tillögur
Sækja um: 

• nýtingarleyfi fyrir neðra svæði í Heiðmörk 

• aukna vinnsluheimild í nýtingarleyfi fyrir efra svæði í Heiðmörk
– Fyrstu niðurstöður úr álagsprófi í Vatnsendakrikum sumarið 2020 sýna að líkanið ofmat áhrif álagsprófsins 

á vatnsborð. 

• Móta stefnu á varðandi samtöl við landeigendur vegna vatnsöflunar á vettvangi Samorku

• Formgera viðbragðsáætlun Veitna við ógnum (t.d. Vegna eldgos)

Halda áfram:

• samtali við vatnsveitur á höfuðborgarsvæðinu varðandi frekari samtengingu

• áherslu á vatnsvernd

• að bæta sívöktun á vatnsgæðum - bætir forða og vatnsgæði á hlákutíma

• þróun á aðferðafræði og snjallvæðingu til að lágmarka leka

• að framkvæma og styðja við mælingar á áhrifum veðurfars og loftlagsbreytinga á vatnsforða

12



- Akraneskaupstaður

- Vatnsveitufélag 

Hvalfjarðarsveitar

- Sveitarstjórn 

Hvalfjarðarsveitar

- Sækja um nýtingaleyfi 

fyrir neðra svæði í 

Heiðmörk

- Sækja um aukna 

vinnsluheimild fyrir efra 

svæði í Heiðmörk

2022-

2023

2024-

2032
- Leyfismál vegna 

flutnings vatns til 

Akraness

- Framkvæmdatími

- Aukinn forði af góðum 

gæðum kominn fyrir 

vatnsveitu Veitna á 

Akranesi

Q2 

2021
Q3 

2021
- Vegagerðin

- Umhverfisstofnun

- Fýsileikakönnun á 

sjólögn til Akraness

Q2-Q3 

2021

Samtöl

Verkefni

- Vatnsveita 

Akraness:

Ákvörðun um 

næstu skref 

Q3 

2021

- Kynning/samtal á 

áformum fyrir SSH

Tillaga að tímalínu



Takk fyrir



Lykilverkefni 
heildarstefnu 
Áherslur og forgangsmál 

- Niðurstöður vinnudags 

stjórnar OR 2021

Næstu skref

SF305 26.04.2021



Samantekið

Forstjóri og stefnustjóri funduðu í kjölfar vinnudags stjórnar OR ásamt 
framkvæmdastjórum Mannauðs og menningar, Fjármála og 
Rannsókna og þróunar. 

Markmið fundarins var að vinna úr áherslum og forgangsmálum 
stjórnar OR, setja upp á skipulegan hátt og skipuleggja næstu skref 
svo vinna megi stefnuáætlanir. 

Samantekið þá sundurliðast áherslur og forgangsmál stjórnar eftir 
grunnstoðum heildarstefnu á meðfylgjandi hátt. 

Næstu skref

Fyrir hverja áherslu þarf að tilnefna ábyrgðaraðila og verkefnastjóra, 
auk þess að skoða hvaða einingar samstæðunnar þurfa að hafa 
aðkomu. Í kjölfarið verður hægt að átta sig á umfangi hverrar áherslu 
og undirbúa áætlanir og stefnuþrista sem tilgreina hvert lykilverkefnið 
er, hver markmið þess eru og hver lokaafurðin á að vera. 

Það er mikilvægt að framangreind vinna verði unnin í samtali við 
stjórn, til að tryggja sameiginlega sýn og væntingar til 
lykilverkefnanna. Því er lagt til að þetta verði sett á dagskrá 
stjórnarfundar OR í apríl. 



Markmið dagsins; sameiginleg sýn og væntingar

Forgangsmálin Eigandi/Bakhjarl Verkefnisstjóri/
Ábyrgð

Samtal við stjórn; sameiginleg sýn 
og væntingar

Þróun Carbfix Edda Sif

Fráveitan, hringrásarhagkerfið 
og framtíðin

Gestur

Strúktúr samstæðu – greining 
á kostum og göllum, 
hagræði/óhagræði

Ingvar

Orkuskipti og 
framtíðarorkumarkaður

Berglind

Auðlindamál – 100 ára sýn Hildigunnur

Starfsmannamál og 
starfsumhverfi framtíðar

Sólrún



Forgangsmálin I

• Þróun Carbfix

- Skýr framtíðarsýn og viðeigandi áætlanir

- Skölun starfseminnar – hraði og fyrirkomulag

- Fjármögnun og samstarf

• Fráveitan, hringrásarhagkerfið og framtíðin

- Nýting því sem til fellur - auðlindir

- Blágrænar lausnir

- Áhrif loftslagsmála

- Fjárfestingar í hreinsistöðvum 

- Regluverk, skipulag, þróun byggðar etc.

TIL FYRIRMYNDAR Í 
UMHVERFISMÁLUM 

TIL FYRIRMYNDAR Í 
UMHVERFISMÁLUM 

Ábyrgðaraðili
Verkefnisstjóri 

Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri 



Forgangsmálin II

• Strúktúr samstæðu – greining á kostum og göllum, 

hagræði/óhagræði:

- OHF væðing

- Framtíðaruppbygging og hlutverk samstæðu

• Orkuskipti og framtíðarorkumarkaður

- Orkuskipti í höfnum – þrýsta á losunaraðila

- Álagsstýring – notkunarstýring – snjallvæðing

- Samkeppni – sérstaða ON 

FJÁRHAGSLEGUR 
STYRKUR OG 
HAGKVÆMNI 

GÓÐ OG ÖRUGG 
ÞJÓNUSTA

Ábyrgðaraðili  
Verkefnisstjóri 

Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri 



Forgangsmálin III

• Auðlindamál – 100 ára sýn

- Framtíðaröflun réttinda / aðgangur að réttindum 

- Auðlindabúskapur – 100 ára sýn

- Fjölbreyttir nýtingarmöguleikar – Vatn, Varmi, Vindur

- Regluverk

• Starfsmannamál og starfsumhverfi framtíðar
- Áhrif – reynsla af COVID; 

- kostir 

- aðstöðumunur 

- jafnræði

ÁBYRG OG 
SJÁLFBÆR NÝTING 
NÁTTÚRUGÆÐA 

EFTIRSÓKNAR-
VERÐUR 

VINNUSTAÐUR

Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri  

Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri 



Saman náum við árangri

Ein liðsheild



Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur  
Reykjavík, 26. apríl 2021  

 
 

Tillaga  

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að ganga til samninga við Ístak hf. um 
endurbyggingu útveggja vesturhúss OR að Bæjarhálsi 1, á grundvelli  tilboðs Ístaks í 
verkframkvæmdina.  Tilboð Ístaks, sem er að fjárhæð 1.580.631.965.- kr. fyrir utan virðisaukaskatt., 
var lægsta gilda tilboðið sem barst. 

Greinargerð  

Útboði framkvæmdar um endurbyggingu útveggja vesturhúss OR er lokið.   

Í útboðsverkinu felst m.a: 

- Útvegun og uppsetning tjaldbyggingar yfir vesturhús og niðurtekt tjaldbyggingar að 
framkvæmd lokinni. 

- Niðurrif núverandi útveggja hússins. 
- Afréttun burðarvirkis hússins þannig að nýir útveggir verða lóðréttir. 
- Hönnun, framleiðsla, flutningur, uppsetning og frágangur nýrra útveggja á húsið. 
- Rif og fjarlæging á parketi í vesturhúsi. 
- Rif og fjarlæging á fölskum loftum og loftljósum í húsi. 
- Flotun á gólfum hússins. 
- Frágangur á nýju hitunarkerfi hússins. 
- Hækkun stigahúss við suðurgafl upp á 6.hæð. 
- Grundun og uppsteypa nýs suðurgafls sem mun stífa húsið. 
- Opnun veggja í miðju húss til að auka sveigjanleika í notkun þess. 

Þrjú tilboð bárust í verkið, tvö frá Ístaki hf og eitt frá Þ.G. verktökum ehf.  Annað af tilboðum Ístaks er 
ógilt þar sem það er frávikstilboð, en í skilmálum útboðs voru frávikstilboð bönnuð. 
 
Tilboðsupphæðir til samanburðar við kostnaðaráætlanir eru skv. eftirfarandi:   
Í töflu er lægsta gilda tilboð í verkframkvæmd feitletrað. 
 

Atriði 

(m.kr. án vsk) 

≈ 

% 

Kostnaðaráætlun 16.12.2019 1.360  

Uppfærð kostnaðaráætlun m.v. 
þróun byggingavísitölu 

1.418,5 100 

Frávikstilboð Ístaks 1.502,8 106 

Tilboð Ístaks 1.580,6 111 

Tilboð ÞG Verktaka 1.716,1 121 
   

Matsmenn – kostn.áætlun 1.415,1 99,8 

 
 
Tilboðsgögn sem fjalla um fjárhagslega burði bjóðenda til að takast á við verkið, samræmi boðinna 
veggja við tæknilegar kröfur útboðs og kröfur til hæfni stjórnenda verktaka hafa verið yfirfarin og 
uppfylla báðir bjóðendur kröfur útboðsins. 
 
Kröfur útboðs eru um að verkframkvæmd ljúki eigi síðar en 22 mánuðum eftir undirritun 
verksamnings. 

 



Bjarni Bjarnason  



Rýni á stefnu um skjala- og 
upplýsingastjórnun 2021

Stjórnarfundur OR

Anna Margrét Björnsdóttir

26. apríl 2021



Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun

Í skjala- og upplýsingastjórnun 

Orkuveitusamstæðunnar er ISO 

15489 staðallinn, sem lýsir bestu 

starfsvenjum í skjalastjórn, hafður 

til hliðsjónar. 

Virk skjalastjórn tekur m.a. á því 

hvernig gögn eru flokkuð, vistuð, 

þeim aðgangsstýrt og á lengd á 

varðveislu þeirra. 

Þetta stuðlar að góðum 

stjórnarháttum sem er forsenda 

skilvirkrar og góðrar þjónustu við 

viðskiptavini. 



Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.

• OR byggir upp og varðveitir sameiginlega þekkingu 

og sögu fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við 

vistun upplýsinga.

• OR leggur áherslu á að leit að upplýsingum sé 

hraðvirk, auðveld og árangursrík sem eykur 

hagkvæmni í rekstri. 

• OR leggur áherslu á gegnsæi og markvissa notkun 

upplýsinga í allri starfsemi fyrirtækisins og tryggir 

þannig yfirsýn og rekjanleika mála. 

Í takti við gildin okkar



Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.

Tveir síðustu stefnuliðirnir vísa í að við störfum 

í takt við staðla auk laga og reglugerða.

• Öryggi og heilleiki upplýsinga er í samræmi 

við upplýsingaöryggisstefnu.

• OR fylgir lögum, reglum og leiðbeiningum er 

varða skjala- og upplýsingastjórnun.





Kerfi í umsjón Skjalamála

• 260 þúsund skjöl

• U.þ.b. 28 þúsund skjöl vistuð árið 2020

• Lokafasi rafrænna skila, verkefnalok áætluð um mitt ár 2021

• Mikilvægt að skjöl skili sér til varanlegrar vistunar

Lindin – upplýsinga- og skjalakerfi



Kerfi í umsjón Skjalamála – frh. 

• Vantar yfirsýn yfir fjölda verkefna 

og skjala í Teams

• Fyrir hópavinnu og sem 

vinnusvæði en ekki fyrir 

endanlega vistun skjala 

• Unnið er að tengingu á milli 

Teams og Lindarinnar 

Teams – Vinnusvæði



Kerfi í umsjón Skjalamála – frh. 

• 95 þúsund teikningar

• U.þ.b. 3-5 þúsund teikningar eru skráðar á ári 

• Unnið er að því að bæta verklag við vistun og skráningu teikninga

• Yfirfara þarf lýsigögn á mörgum eldri teikningum

• Uppfæra                                                                    

teikningaleitarsíðu

Autodesk Vault – Tækniteikningakerfi



Kerfi í umsjón Skjalamála – frh. 

• 77.500 ljósmyndir og 

myndbönd

• U.þ.b. 3-5 þúsund myndir og 

myndbönd vistuð og skráð 

árlega

• Vinna framundan við að bæta 

skráningu og vistun ljósmynda. 

Myndveitan – Ljósmyndakerfi



Önnur verkefni

• Upplýsingakort

• Átaksverkefni

• Nýliðafræðsla



Verkaskipting er varðar fyrirtæki og kerfi

Anna Margrét

• OR, Gagnaveita

• Lindin og Myndveitan

Í kjölfar stefnumótunarvinnu Skjalamála

Kristjana

• Veitur, CarbFix

• AutoDesk Vault

Kolbrún Fjóla

• ON, Gagnaveita

• Teams





Stjórnarfundur OR Innkaupastefna og innkaupayfirlit
Birgitta Vigfúsdóttir 26.04.2021



Innkaupastefna OR STE-035
Stefna lögð til óbreytt

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að:

• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum. Í útboðum 
verði tekið tillit til sjálfbærnisjónarmiða og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum 
kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi lög og reglur.

• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar.

• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup.

• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka tillit til sjálfbærnisjónarmiða, s.s. gæða-, 
heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða.

Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við 
eigendastefnu fyrirtækisins.



Aðgerðir sem stuðla að stefnunni
• Innkaupanámskeið haldin innanhúss fyrir alla þá sem koma að innkaupum. Þar er farið 

yfir eftirfarandi þætti:
– Innkaupastefna
– Innkaupaferli
– Lög og reglugerðir
– Innri innkaupareglur
– Útboð og verðfyrirspurnir
– Rekstur samninga

• Stefnuverkefni Innkaupa– innkaup og kolefnisfótspor (innkaup á vörum)
– Unnið í þrepum

1. Óska eftir upplýsingum um áætlað kolefnisfótspor í útboðum
2. Óska eftir upplýsingum um vottað kolefnisfótspor í útboðum
3. Vigta kolefnisfótspor í útboðum



Aðgerðir sem stuðla að stefnunni

Lykilmælikvarðar Innkaupa eru m.a.

• Hlutfall útboða OR samstæðunnar

– Markmið 65%

• Aukin áhersla á umhverfis og öryggismál í útboðum

– Markmið að kalla eftir kolefnisfótspori í 50% tilvika í útboðum um kaup á 
vörum, aukin áhersla á umhverfismál í verkframkvæmdum markmið kallað eftir 
upplýsingum í 80% tilvika, í öðrum útboðum verður kallað upplýsingum um 
stefnu vegna umhverfis- og öryggismála í 80% tilvika 

• Aukin áhersla á jafnrétti og mannréttindi í útboðsgögnum

– Markmið að kalla eftir jafnlaunavottun og stefnu vegna jafnréttis og 
mannréttinda í 80% tilvika í öllum útboðum



Innkaupayfirlit samstæðu



Innkaupayfirlit samstæðu



 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

        Reykjavík 26.04.2021 

 

Efni:  Yfirlit yfir innkaup á árinu 2020 

Heildarinnkaup samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2020 voru að fjárhæð 25.350 m.kr. Eftir 

uppskiptingu er töluvert um viðskipti innan samstæðu og námu þau um 2.162 m.kr. á tímabilinu. 

Til innri viðskipta teljast t.d. vörukaup dótturfélaga af móðurfélagi. 

 

 

 

Í ljósi eðli starfsemi OR er oft á tíðum þörf á sérhæfðum innkaupum á vöru og þjónustu þar sem 

afar erfitt getur verið að koma við útboðum. Þetta á sérstaklega við um ýmiss konar viðhald á 

sérhæfðum búnaði sem og bilanir í veitukerfum og virkjanarekstri. Lögð hefur verið rík áhersla á 

að gera viðskiptakjarasamninga við þjónustuaðila til að sinna slíku. 

Nýframkvæmdir eru skipulagðar fram í tímann og í slíkum tilfellum er útboðum nánast 

undantekningarlaust beitt. 

Í samræmi við innkaupareglur Orku náttúrunnar er heimilt að víkja frá skyldu um að nota útboð 

eða verðfyrirspurn um eftirtalda þjónustu: Útgáfu viðskiptabréfa, fjármálaráðgjöf, rekstrar- og 

stjórnunarráðgjöf, lögfræðiþjónustu, ráðningarþjónustu, starfsmenntun og námskeið, innkaup á 

sérhæfðum búnaði, varahlutum og vinnu við viðhald, þróunarverkefnum 

Neðangreind tafla sýnir flokkun innkaupa af birgjum þar sem heildarviðskipti á tímabilinu eru yfir 

útboðsmörkum samkvæmt innkaupareglum Orkuveitu Reykjavíkur (15,5 m.kr.). Einnig má sjá 

þróun á hlutfalli flokka frá árinu 2016. 

 

Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri Innkaupa veitir fúslega nánari skýringu á einstaka liðum. Sími 

617-6336, netfang birgittav@or.is   

 

Bjarni Bjarnason 

Samstæða

Flokkun Upphæð Hlutfall 2020

Útboð 15.531.044.704,48        61%

Innri  viðskipti 2.162.446.243,60          9%

Viðskiptakjarasamningar 3.942.884.042,85          16%

Samtals 21.636.374.990,93        85%

Viðskipti  undir viðmiði 3.714.201.681,84          15%

Samtals alls 25.350.576.672,77        100%

Orkuveita Reykjavíkur

Flokkun 2016 2017 2018 2019 2020 Upphæð 2020

Útboð 53% 50% 56% 48% 49% 2.901.395.762,29    

Innri  viðskipti 6% 6% 6% 4% 6% 346.949.524,00       

Viðskiptakjarasamningar 19% 22% 19% 32% 20% 1.178.217.652,53    

Húsaleiga 6% 6% 6% 3% 1% 82.070.967,00         

Opinberir aði lar o.fl . 1% 1% 1% 1% 1% 49.027.469,00         

Samtals 84% 86% 88% 87% 77% 4.557.661.374,82    

Viðskipti  undir viðmiði 16% 14% 12% 13% 23% 1.370.035.249,01    

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 5.927.696.623,83    

mailto:birgittav@or.is


 

                                                                            1   EBV-158-01 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Ritari stjórnar OR 

Einnig sent: Forstöðukonu vatns- og fráveitu, framkvæmdastjóra Veitna, formanni 
stjórnar Veitna 

Sendandi: Eiríkur Hjálmarsson, umsjónarmaður útgáfu sögu fráveitu 

Dagsetning: 16. apríl 2021 

Efni: CLOACINA, Saga fráveitu – kostnaður 

 

Vísað er til tölvupósts þíns í gær með fyrirspurn um kostnað við gerð og útgáfu bókarinnar 
CLOACINA – Saga fráveitu og sérstaklega um höfundargreiðslur. 

Orkuveita Reykjavíkur gaf út sögur rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu í öskjuí tilefni af 100 ára 
afmæli vatnsveitu í Reykjavík árið 2009 og þótti illt að fráveitan lægi óbætt hjá garði. Stjórn 
Veitna samþykkti því á fundi þ. 15. janúar 2018 að fá sögu fráveitu skráða og útgefna. 

Kostnaðarspá hljóðaði þá upp á 10-15 m.kr. án virðisaukaskatts. Byggðist hún á 
fyrirspurnum um útgáfu svipaðs eðlis um þær mundir. Stærsti kostnaðarþátturinn eru 
höfundargreiðslur. Samið var við höfund um verktakagreiðslur samsvarandi algengum 
launum menntaskólakennara í 14 mánuði. Jafnframt var kveðið á um það að höfundur gæti 
ekki gert sér vonir um hlutdeildargreiðslur af sölutekjum enda væri aðaláhersla á að gefa 
bókina út rafrænt, endurgjaldslaust, en ekki sem söluvöru. Samkvæmt samningnum skyldi 
skrifunum lokið fyrir 30. september 2020. Það gekk eftir. 

Stýrihópur útgáfunnar uppfærði og skerpti kostnaðarspána tvisvar; í ágúst 2020 og í mars 
2021. 

Kostnaðaryfirlitið hér að neðan miðast við daginn í dag og er án vsk. 

Höfundargreiðslur 11.493.225 
Prófarkalestur 336.000 
Umbrot 950.000 
Prentun 2.094.000 
Ljósmyndir 645.045 

Samtals áfallinn kostnaður 16.4.2021 15.518.270 
 

Kynning á útgáfunni með auglýsingum á vefmiðlum og samfélagsmiðlum og leyfisgjöld 
vegna birtingarhugbúnaðar bókarinnar (Issuu) munu kosta um 600.000 kr. (reikningar 
ókomnir). Í umræðu er að efna til málþings í tilefni útgáfunnar og/eða fræðslugöngu um 
fornar fráveituslóðir í Kvosinni. Óvissa er um þau áform vegna sóttvarna. 

   

   

   



  

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 305 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 

Dagsetning: 21. apríl 2021  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 26. apríl 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. 
Fiskgengd um Árbæjarstíflu. OR hefur óskað eftir leyfi frá Fiskistofu til að bæta fiskgengd um norðurhluta stíflunnar. 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun. Fundur í lok apríl með landeigendum til að fara yfir tillögu ON að vatnshæðarmörkum. 
Nesjavallavirkjun. Losun á heitu vatni á yfirborð 9.-23. mars sl. vegna bilunar í niðurrennslisveitu. 
Hellisheiðarvirkjun. Lofthreinsistöð var stöðvuð vegna tenginga við Climeworks 15. apríl sl. 
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 20. apríl.  
Starfsleyfi:  

• Unnið að endurskoðun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og að starfsleyfi fyrir Sleggjubeinsnámu.  
• Leyfi til hreinsunar og geymslu á geislavirkum útfellingum hefur verið endurnýjað hjá Geislavörnum ríkisins. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 

VEITUR:   
Fráveita: 

• 23. mars fór óhreinsað skólp í sjó um neyðarútrás við Boðagranda í tæplega tvær klukkustundir.  

• 14. apríl varð bilun í hreinsistöð í Borgarnesi og fór óhreinsað skólp í sjó um yfirfall í nokkrar klukkustundir. 
Vatnsveita og rafveita: Ekkert nýtt. 
Hitaveita: 25. mars lak heitt vatn upp úr brunni við orholu á Elliðársvæði. Heitt vatn fór ekki í Elliðaárnar.  
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 
• Ísland er í efsta sæti Green Future Index, m.a. vegna framlags hitaveitu til áratuga og vinnu Carbfix að 

kolefnisföngun og -förgun: https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/?fbclid=IwAR2uyTlVAO-

6lIOf0gh2Ga4j04dtAP4OMCpejlEGGaQ6p742yy5rZsV9CxE 
 

Annað 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: OR samstæðan vinnur að umsögnum um frumvarp til laga 
um loftslagsmál, breytigu á lögum um verndar og orkunýtingaráætlun ofl. 
Mat á umhverfisáhrifum: 
• Þann 24. mars sl. tók Skipulagsstofnun ákvörðun um að tilraunaföngun og -förgun koltvíoxíðs og 

brennisteinsvetnis frá Nesjavallavirkjun á vegum Carbfix væri ekki háð mati á umhverfisáhrifum: 
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1650/202101140%20Carbfix%20tilr.%20Nesjavollum.pdf 

• Þann 22. mars sl. sendu Veitur umsögn til Skipulagsstofnunar vegna matsskyldu á vegum Landsnets á 
endurnýjun Kolviðarhólslínu 1, milli tengivirkja við Kolviðarhól hjá Hellisheiðarvirkjun að Geithálsi. 

Umhverfis- og loftslagsvakning: 

• CLOACINA. Saga fráveitu eftir Guðjón Friðriksson er komin út og varpar m.a. ljósi á mikilvægi fráveitu til 
umhverfis- og heilsumála á höfuðborgarsvæðinu: https://www.veitur.is/cloacina 
 

• Útboð Veitna um heimlagnir hefur verið auglýst. Þar eru settar fram kröfur um notkun á loftslagsvænu eldsneyti 
bíla og vinnuvéla og skil á umhverfisskýrslu frá verktaka:  
https://www.veitur.is/frett/veitur-meta-laegra-kolefnisspor-verktaka-i-utbodum https://www.facebook.com/veitur/videos/211622330735963 
 

• Vakin athygli á að í sumar hefja Carbfix og Sorpa tilraunir til að farga CO2 frá urðun Sorpu í Álfsnesi: 
https://www.mbl.is/frettir/taekni/2021/03/29/draga_storlega_ur_losun_grodurhusalofttegunda/?fbclid=IwAR0yDUkO9y6lxo7TJ5G0lRuybUBfwxyrbuzzT0khfKTi
yKytZpYQhoLK2G4 

• Alþjóðlega ráðstefnan WGC 2020+1 hófst í apríl. Þann 13. apríl var földi erinda haldinn á vegum OR samstæðu um 

umhverfi og samfélag og sjálfbærni og loftslagsmál. 
 

https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/?fbclid=IwAR2uyTlVAO-6lIOf0gh2Ga4j04dtAP4OMCpejlEGGaQ6p742yy5rZsV9CxE
https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/?fbclid=IwAR2uyTlVAO-6lIOf0gh2Ga4j04dtAP4OMCpejlEGGaQ6p742yy5rZsV9CxE
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1650/202101140%20Carbfix%20tilr.%20Nesjavollum.pdf
https://www.veitur.is/cloacina
https://www.veitur.is/frett/veitur-meta-laegra-kolefnisspor-verktaka-i-utbodum
https://www.facebook.com/veitur/videos/211622330735963
https://www.mbl.is/frettir/taekni/2021/03/29/draga_storlega_ur_losun_grodurhusalofttegunda/?fbclid=IwAR0yDUkO9y6lxo7TJ5G0lRuybUBfwxyrbuzzT0khfKTiyKytZpYQhoLK2G4
https://www.mbl.is/frettir/taekni/2021/03/29/draga_storlega_ur_losun_grodurhusalofttegunda/?fbclid=IwAR0yDUkO9y6lxo7TJ5G0lRuybUBfwxyrbuzzT0khfKTiyKytZpYQhoLK2G4
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Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála janúar til mars 2021 eru 29 
 
Tilkynningar til leyfisveitenda: 

 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 

Losun jarðhitavatns á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíð (ON) 1    

Losun á heitu vatni út í umhverfið (Veitur) 1    

Losun á skólpi í sjó um yfirföll í fráveitu og um neyðarútrásir (Veitur)   3    

Elliðavatn (OR) 1    

Alls 6    

 
Ábendingar frá viðskiptavinum:  

 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 

Brennisteinsvetni (ON) 2    

Umgengni (Samtæða OR) 6    

Varasöm efni (Samstæða OR) 2    

Alls 10    
 
 

Ábendingar frá starfsfólki: 

 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 

Umgengni, veggjakrot, sláttur, aðstaða (ON) 2    

Heitt vatn út í umhverfið (ON) 1    

Umgengni, veggjakrot, sláttur, aðstaða (Veitur) 4    

Heitt vatn út í umhverfið (Veitur) 3    

Varasöm efni (Veitur) 1    

Alls 11    
 
 

Hættuleg hegðun og umhverfisatburður á og við verndarsvæði og önnur viðkvæm svæði 

 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 

Útafakstur með olíumengun (Veitur) 1    

Akstur utan vega og rask (OR) 1    

Alls 2    

 
 
 
 
 
 

•  
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 22.4.2021  

Neysluvatnsborun á Seleyri og í Grábrókarhrauni 

Verið er að undirbúa boranir á Seleyri og í Grábrókarhrauni sumarið 2021. Markmið borana á Seleyri 
er að endurnýja vinnsluholurnar tvær sem þar eru fyrir en þær eru komnar töluvert til ára sinna. 
Boranir í Grábrókarhrauni eru tilraunaverkefni til þess að athuga hvort önnur holuhönnun og dreifðari 
vinnsla geti verið til bóta í langvarandi gruggvandamálum veitunnar. Árið 2022 er stefnt að því að 
ganga frá og virkja holurnar á Seleyri og koma þar fyrir dælustöð með lýsingartækjum til að tryggja 
góð vatnsgæði til framtíðar. 

 

Eldgosavöktun á neysluvatni í Heiðmörk 

Aukin vöktun neysluvatns í Heiðmörk hófst í október 2020. Markmið vöktunarinnar er að fylgjast með 
efnabreytingum á vatni sem kunna að fylgja eldgosi á Reykjanesskaga. Búið er að skilgreina 
viðvörunarmörk fyrir stjórnstöð ef mikilla breytinga er vart. Engar óvenjulegar breytingar á 
neysluvatnsgæðum hafa orðið síðan eldgos hófst í Fagradalsfjalli. Vel er fylgst með mælingunum og 
sitja starfsmenn Veitna og OR reglulega fundi með almannavörnum og öðrum veitum á svæðinu til 
að fylgjast með niðurstöðum mælinga annarra stofnanna. 

 

Vinnsluskýrslur jarðhita 

Búið er að skila inn vinnsluskýrslum fyrir árið 2020 til Orkustofnunar fyrir öll jarðhitasvæði sem 
samstæðan nýtir. Í kjölfarið verða auðlindamælikvarðar uppfærðir.   

 

 

 

 

 





Lykilverkefni 
heildarstefnu 
Áherslur og forgangsmál 


- Niðurstöður vinnudags 


stjórnar OR 2021


Næstu skref


SF305 26.04.2021







Samantekið


Forstjóri og stefnustjóri funduðu í kjölfar vinnudags stjórnar OR ásamt 
framkvæmdastjórum Mannauðs og menningar, Fjármála og 
Rannsókna og þróunar. 


Markmið fundarins var að vinna úr áherslum og forgangsmálum 
stjórnar OR, setja upp á skipulegan hátt og skipuleggja næstu skref 
svo vinna megi stefnuáætlanir. 


Samantekið þá sundurliðast áherslur og forgangsmál stjórnar eftir 
grunnstoðum heildarstefnu á meðfylgjandi hátt. 


Næstu skref


Fyrir hverja áherslu þarf að tilnefna ábyrgðaraðila og verkefnastjóra, 
auk þess að skoða hvaða einingar samstæðunnar þurfa að hafa 
aðkomu. Í kjölfarið verður hægt að átta sig á umfangi hverrar áherslu 
og undirbúa áætlanir og stefnuþrista sem tilgreina hvert lykilverkefnið 
er, hver markmið þess eru og hver lokaafurðin á að vera. 


Það er mikilvægt að framangreind vinna verði unnin í samtali við 
stjórn, til að tryggja sameiginlega sýn og væntingar til 
lykilverkefnanna. Því er lagt til að þetta verði sett á dagskrá 
stjórnarfundar OR í apríl. 







Markmið dagsins; sameiginleg sýn og væntingar


Forgangsmálin Eigandi/Bakhjarl Verkefnisstjóri/
Ábyrgð


Samtal við stjórn; sameiginleg sýn 
og væntingar


Þróun Carbfix Edda Sif


Fráveitan, hringrásarhagkerfið 
og framtíðin


Gestur


Strúktúr samstæðu – greining 
á kostum og göllum, 
hagræði/óhagræði


Ingvar


Orkuskipti og 
framtíðarorkumarkaður


Berglind


Auðlindamál – 100 ára sýn Hildigunnur


Starfsmannamál og 
starfsumhverfi framtíðar


Sólrún







Forgangsmálin I


• Þróun Carbfix


- Skýr framtíðarsýn og viðeigandi áætlanir


- Skölun starfseminnar – hraði og fyrirkomulag


- Fjármögnun og samstarf


• Fráveitan, hringrásarhagkerfið og framtíðin


- Nýting því sem til fellur - auðlindir


- Blágrænar lausnir


- Áhrif loftslagsmála


- Fjárfestingar í hreinsistöðvum 


- Regluverk, skipulag, þróun byggðar etc.


TIL FYRIRMYNDAR Í 
UMHVERFISMÁLUM 


TIL FYRIRMYNDAR Í 
UMHVERFISMÁLUM 


Ábyrgðaraðili
Verkefnisstjóri 


Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri 







Forgangsmálin II


• Strúktúr samstæðu – greining á kostum og göllum, 


hagræði/óhagræði:


- OHF væðing


- Framtíðaruppbygging og hlutverk samstæðu


• Orkuskipti og framtíðarorkumarkaður


- Orkuskipti í höfnum – þrýsta á losunaraðila


- Álagsstýring – notkunarstýring – snjallvæðing


- Samkeppni – sérstaða ON 


FJÁRHAGSLEGUR 
STYRKUR OG 
HAGKVÆMNI 


GÓÐ OG ÖRUGG 
ÞJÓNUSTA


Ábyrgðaraðili  
Verkefnisstjóri 


Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri 







Forgangsmálin III


• Auðlindamál – 100 ára sýn


- Framtíðaröflun réttinda / aðgangur að réttindum 


- Auðlindabúskapur – 100 ára sýn


- Fjölbreyttir nýtingarmöguleikar – Vatn, Varmi, Vindur


- Regluverk


• Starfsmannamál og starfsumhverfi framtíðar
- Áhrif – reynsla af COVID; 


- kostir 


- aðstöðumunur 


- jafnræði


ÁBYRG OG 
SJÁLFBÆR NÝTING 
NÁTTÚRUGÆÐA 


EFTIRSÓKNAR-
VERÐUR 


VINNUSTAÐUR


Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri  


Ábyrgðaraðili 
Verkefnisstjóri 







Saman náum við árangri


Ein liðsheild
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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 
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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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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Ritari stjórnar OR 


Einnig sent: Forstöðukonu vatns- og fráveitu, framkvæmdastjóra Veitna, formanni 
stjórnar Veitna 


Sendandi: Eiríkur Hjálmarsson, umsjónarmaður útgáfu sögu fráveitu 


Dagsetning: 16. apríl 2021 


Efni: CLOACINA, Saga fráveitu – kostnaður 


 


Vísað er til tölvupósts þíns í gær með fyrirspurn um kostnað við gerð og útgáfu bókarinnar 
CLOACINA – Saga fráveitu og sérstaklega um höfundargreiðslur. 


Orkuveita Reykjavíkur gaf út sögur rafveitu, vatnsveitu og hitaveitu í öskjuí tilefni af 100 ára 
afmæli vatnsveitu í Reykjavík árið 2009 og þótti illt að fráveitan lægi óbætt hjá garði. Stjórn 
Veitna samþykkti því á fundi þ. 15. janúar 2018 að fá sögu fráveitu skráða og útgefna. 


Kostnaðarspá hljóðaði þá upp á 10-15 m.kr. án virðisaukaskatts. Byggðist hún á 
fyrirspurnum um útgáfu svipaðs eðlis um þær mundir. Stærsti kostnaðarþátturinn eru 
höfundargreiðslur. Samið var við höfund um verktakagreiðslur samsvarandi algengum 
launum menntaskólakennara í 14 mánuði. Jafnframt var kveðið á um það að höfundur gæti 
ekki gert sér vonir um hlutdeildargreiðslur af sölutekjum enda væri aðaláhersla á að gefa 
bókina út rafrænt, endurgjaldslaust, en ekki sem söluvöru. Samkvæmt samningnum skyldi 
skrifunum lokið fyrir 30. september 2020. Það gekk eftir. 


Stýrihópur útgáfunnar uppfærði og skerpti kostnaðarspána tvisvar; í ágúst 2020 og í mars 
2021. 


Kostnaðaryfirlitið hér að neðan miðast við daginn í dag og er án vsk. 


Höfundargreiðslur 11.493.225 
Prófarkalestur 336.000 
Umbrot 950.000 
Prentun 2.094.000 
Ljósmyndir 645.045 


Samtals áfallinn kostnaður 16.4.2021 15.518.270 
 


Kynning á útgáfunni með auglýsingum á vefmiðlum og samfélagsmiðlum og leyfisgjöld 
vegna birtingarhugbúnaðar bókarinnar (Issuu) munu kosta um 600.000 kr. (reikningar 
ókomnir). Í umræðu er að efna til málþings í tilefni útgáfunnar og/eða fræðslugöngu um 
fornar fráveituslóðir í Kvosinni. Óvissa er um þau áform vegna sóttvarna. 


   


   


   








Stjórnarfundur OR Innkaupastefna og innkaupayfirlit
Birgitta Vigfúsdóttir 26.04.2021







Innkaupastefna OR STE-035
Stefna lögð til óbreytt


Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að:


• Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum. Í útboðum 
verði tekið tillit til sjálfbærnisjónarmiða og að hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum 
kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi lög og reglur.


• Innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gagnsæjar.


• Gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup.


• Við innkaup og rekstur samninga skuli taka tillit til sjálfbærnisjónarmiða, s.s. gæða-, 
heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-, upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða.


Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við 
eigendastefnu fyrirtækisins.







Aðgerðir sem stuðla að stefnunni
• Innkaupanámskeið haldin innanhúss fyrir alla þá sem koma að innkaupum. Þar er farið 


yfir eftirfarandi þætti:
– Innkaupastefna
– Innkaupaferli
– Lög og reglugerðir
– Innri innkaupareglur
– Útboð og verðfyrirspurnir
– Rekstur samninga


• Stefnuverkefni Innkaupa– innkaup og kolefnisfótspor (innkaup á vörum)
– Unnið í þrepum


1. Óska eftir upplýsingum um áætlað kolefnisfótspor í útboðum
2. Óska eftir upplýsingum um vottað kolefnisfótspor í útboðum
3. Vigta kolefnisfótspor í útboðum







Aðgerðir sem stuðla að stefnunni


Lykilmælikvarðar Innkaupa eru m.a.


• Hlutfall útboða OR samstæðunnar


– Markmið 65%


• Aukin áhersla á umhverfis og öryggismál í útboðum


– Markmið að kalla eftir kolefnisfótspori í 50% tilvika í útboðum um kaup á 
vörum, aukin áhersla á umhverfismál í verkframkvæmdum markmið kallað eftir 
upplýsingum í 80% tilvika, í öðrum útboðum verður kallað upplýsingum um 
stefnu vegna umhverfis- og öryggismála í 80% tilvika 


• Aukin áhersla á jafnrétti og mannréttindi í útboðsgögnum


– Markmið að kalla eftir jafnlaunavottun og stefnu vegna jafnréttis og 
mannréttinda í 80% tilvika í öllum útboðum







Innkaupayfirlit samstæðu







Innkaupayfirlit samstæðu








 
Coda Terminal


BRYNDIS ÍSFOLD


SAMSKIPTI OG SAMFÉLAG


FYRIR STJÓRN OR


 







Skref 1. 
afmörkun markhópa


Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur


Stjórnvöld og 
sveitafélög


Fjölmiðlar 


Viðskiptavinir


Allur almenningur 
starfsfólk OR 







Upplýsingasíða
Coda Terminal


Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur


Stjórnvöld og 
sveitafélög


Fjölmiðlar 


Viðskiptavinir


Allur almenningur 
starfsfólk or 


Á ensku og íslensku.
Allt um verkefnið
Spurt og svarað 
Hreyfigrafík
Fókus punktar







Bloomberg með fyrstu
frétt 23:00 21. april


Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur


Stjórnvöld og 
sveitafélög


Fjölmiðlar 


Viðskiptavinir







Carbfix á Degi Jarðar
Streymisfundur 
22. april 


Vísindasamfélagið
Náttúruunnendur


Fjölmiðlar 


Allur almenningur 
starfsfólk OR 







Lestur vefmiðla







Innlendir miðlar
23 fréttir í fjölmiðlum
frá því á fimmtudag.
Hver einasta metin
hafa jákvæð áhrif á
ímynd fyrirtækisins.


Forsíðu frétt Fréttablaðsins 
Kvöldfréttir Rás2
Silfur Egils 
Vísi
MBL
Fréttablaðið
Morgunútvarp Rásar 2 
RÚV hádegisfréttir
Reykjavík síðdegis
Bylgjan







Erlendir fjölmiðlar


Frá 1. april hafa verið
birtar yfir 100 fréttir.


Frá 20. april hafa verið 
birtar yfir 54 fréttir. 












Sverrir Guðmundsson


Sigrún Tómasdóttir


Þráinn Friðriksson


Hólmfríður Bjarnadóttir


Elín Smáradóttir


.....


Vatnsveitur 


Reykjavíkur og 


Akraness – forði til 


framtíðar
Stefnuverkefni um framtíðarsýn 


forðamála


Kynning á stjórnarfundi OR 


26.4.2021







Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða


2019
Hitaveita 


Rvk & 
Hengillinn


2020
Hitaveita 


Rangæinga


2020-2021
Vatnsveita  


Rvk & 
Akraness


2021
Hitaveita


Ölfus, 
Hveragerði 


& 
Austurveita


2021
Vatnsveita 
Borgarnes


2021-
2022


Hitaveita
HAB


2022
Hita- og 


vatnsveita 
Stykkishólmur


2022
Hitaveita 


Norðurár-dalur 
Munaðarnes, 
Skorradalur, 


Hlíðarveita og 
Grímsnesveita


2022
Vatnsveita 


Grundarfjörður, 
Reykholtsdalur, 


Hvanneyri & 
Úthlíð


89% 93% 100%


Hlutfall forða þar sem búið er að vinna framtíðarsýn


Framtíðarsýn í forðamálum







Vatnsöflun - Heiðmörk


• 19 vinnsluholur við Gvendarbrunna, Jaðar, Myllulæk 


(neðra svæði) og í Vatnsendakrikum (efra svæði).


• Söguleg heimild til nýtingar uppá 550 L/s er til staðar 


fyrir neðra svæði og nýtingarleyfi fyrir 300 L/s er til 


staðar fyrir efra svæði. 


• Samanlögð afkastageta borholna á svæðinu er 2370 


L/s. Samanlögð flutningsgeta aðalæðanna er hins vegar 


minni eða um 1700 L/s. Yfir hlákutímann minnkar 


afkastageta.


• Símælingar á vatnsgæðum og lýsing auka afkastagetu 


á hlákutíma.


• Vatnsvernd er mjög góð í Vatnsendakrikum en töluverð 


umferð er í kringum brunnsvæði á neðra svæði.


3







Vatnsöflun - Akranes


• Vatnstaka úr Berjadal, Óslæk og Slögu. 


• Tvö síðarnefndu svæðin eru virkjuð lindasvæði þar sem 


lindarennsli er safnað í brunna. 


• Í vatnsbólinu í Berjadalsá er yfirborðsvatn fangað með 


stíflu. 


– Þetta er ótryggt, opið vatnsból


– Umferð fólks er mikil


– Langvarandi erjur við landeiganda


• Ekki er til staðar sérstakt nýtingarleyfi fyrir vatnsbólin heldur 


söguleg heimild.


• Samanlögð afkastageta vatnsbólanna er metin 80 L/s en 


hún er árstíðarbundin (70 L/s til rúmlega 100 L/s)







Mat á framtíðareftirspurn
• Sett upp tölfræðileg spálíkön: Felld að sögulegum gögnum um eftirspurn og notkun


• Vatnsveita Reykjavíkur: Settar upp tvær sviðsmyndir um framtíðareftirspurn 2020 - 2060
– Byggja á spám Byggðastofnunnar og Reykjavíkurborgar um íbúaþróun 


– Sviðsmynd 1: Hóflegur íbúavöxtur 


– Sviðsmynd 2: Kröftugur íbúavöxtur 


• Vatnsveita Akraness: Settar upp þrjár sviðsmyndir um framtíðareftirspurn 2020 -2060
– Byggja á spám Byggðastofnunnar um íbúaþróun og reynslu af þróun vatnsfreks iðnaðar 


– Sviðsmynd 1: Hóflegur íbúavöxtur og brotthvarf vatnsfreks iðnaðar skilar sér ekki til baka


– Sviðsmynd 2: Kröftugur íbúavöxtur og brotthvarf vatnsfreks iðnaðar skilar sér ekki til baka


– Sviðsmynd 3: Kröftugur íbúavöxtur og aukning í vatnsfrekum iðnaði (nái sama hlutfalli og 2010 – 2017)


• Mat á mögulegu loftslagsálagi og tilsvarandi hámarks augnabliksálagi
– Eftirspurn og augnabliksálag mest á þurrum sólríkum sumardögum


– 2019: Þurrt og sólríkt sumar með i) hámarks eftirspurn og ii) lágmarks stöðu vatnsforða á Akranesi


– 2019: Upphafsár í öllum spám 


– 2019: Hámarks álag ársins skalað fram í tímann í hlutfalli við eftirspurnarspár







Nýtingarheimild fullnýtt eftir:


~20 ár (sviðsmynd 1)


~5 ár (sviðsmynd 2)


Vatnsveita Reykjavíkur 2020 - 2060







Vatnsveita Akraness 2020 - 2060


106 L/s


85 L/s


Ef miðað er við 30 L/s lágrennsli frá Óslæk og Slögu => 


Þörf á allt að 76 L/s viðbótarforða af traustum gæðum







Frekari vatnsöflunarkostir - Heiðmörk


• Miðað við spár um vatnsþörf til 2060 verður ekki þörf fyrir virkjun nýrra vatnsbóla. 


• Áframhaldandi áhersla á vatnsverndarmál algjör forsenda.


• Nágrannasveitarfélögin eru með skilgreind svæði fyrir framtíðarvatnsból.


• Áframhaldandi samstarf vatnsveitna á höfuðborgarsvæðinu og samtengingar milli veitna eru 


mikilvægir þættir.


Hvað ef mengunarslys spillir vatnsbólum?


• Öll vatnstaka yrði tímabundið úr öðru svæðinu (t.d. Vatnsendakrikum (og Myllulæk)).


• Ef um staðbundið mengunarslys væri að ræða væri hægt að bora nýjar holur ofan við mengunarstað í 


Heiðmörk.


• Ef bæði vatnsból myndu spillast er til viðbragðsáætlun um að flytja tímabundið vatn frá Henglinum til 


borgarinnar.


• Í því tilfelli, eða ef eftirspurn yrði margfalt meiri en spáð er og samtenging vatnsveitna myndi ekki duga 


til, væri til lengri tíma litið til þess að flytja vatn varanlega frá Þingvöllum (Grámel) eða virkja lindir við 


norðanvert Þingvallavatn.
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Vatnsöflunarkostir fyrir Akranes
1. Virkjun lindanna við Bekanstaði og Arkarlæk


2. Samtenging við vatnsból í Hvalfjarðarsveit (Svartilækur,Hlíðarfótur) 


3. Tenging við vatnsveitu frá Reykjavík


• Í ljósi tæprar forðastöðu sumarið 2019 var ákveðið að fara í 


tilraunaboranir við Bekanstaði og Arkarlæk vorið 2020


– Þessi áform sigldu í strand haustið 2020 því ekki náðist samkomulag við 


landeigendur


• Komið að því að hefja formlegar samræður við;


– Hvalfjarðasveit 


– Aðra hagsmunaaðila


– Og taka í kjölfarið ákvörðun um vatnsöflunarkost og vinna að endanlegri 


kostnaðargreiningu og leyfismálum
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Þórólfur H. Hafstað, 2015







Flutningur vatns frá Reykjavík
• Þegar liggur lögn að Melavöllum á Kjalarnesi, um 1,5 km frá gangnamunanum. 


• Lagnaleiðin þaðan til Akraness er 10-15 km.  


• Flutningurinn væri háður eftirtöldum leyfum:
– Leyfi Umhverfisstofnunar fyrir flutningi vatns milli vatnasviða


– Nýtingarleyfi frá Orkustofnun


– Framkvæmdaleyfi frá sveitarfélögunum


– Skoða þyrfti hvort framkvæmdin falli undir lög um mat á umhverfisáhrifum
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Áhrif á forða í Heiðmörk


• Aukning vegna viðbótar Akraness 


rúmast vel innan afkastagetu 


vatnsbóla Veitna í Heiðmörk







Helstu tillögur: Forðavandi Akraness


• Taka ákvörðun um framtíðarlausn á forðavanda 


vatnsveitu Akraness


– Hefja könnun á tæknilegum og fjárhagslegum fýsileika þess 


að tengja vatnsveitu Akraness við vatnsveitu Reykjavíkur með 


sjólögn undir Hvalfjörð


– Þá er lagt til að hefja samtal við hagsmunaaðila varðandi að 


mögulegar framtíðarlausnir fyrir vatnsveitu Akraness
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Helstu tillögur – aðrar tillögur
Sækja um: 


• nýtingarleyfi fyrir neðra svæði í Heiðmörk 


• aukna vinnsluheimild í nýtingarleyfi fyrir efra svæði í Heiðmörk
– Fyrstu niðurstöður úr álagsprófi í Vatnsendakrikum sumarið 2020 sýna að líkanið ofmat áhrif álagsprófsins 


á vatnsborð. 


• Móta stefnu á varðandi samtöl við landeigendur vegna vatnsöflunar á vettvangi Samorku


• Formgera viðbragðsáætlun Veitna við ógnum (t.d. Vegna eldgos)


Halda áfram:


• samtali við vatnsveitur á höfuðborgarsvæðinu varðandi frekari samtengingu


• áherslu á vatnsvernd


• að bæta sívöktun á vatnsgæðum - bætir forða og vatnsgæði á hlákutíma


• þróun á aðferðafræði og snjallvæðingu til að lágmarka leka


• að framkvæma og styðja við mælingar á áhrifum veðurfars og loftlagsbreytinga á vatnsforða
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- Akraneskaupstaður


- Vatnsveitufélag 


Hvalfjarðarsveitar


- Sveitarstjórn 


Hvalfjarðarsveitar


- Sækja um nýtingaleyfi 


fyrir neðra svæði í 


Heiðmörk


- Sækja um aukna 


vinnsluheimild fyrir efra 


svæði í Heiðmörk


2022-


2023


2024-


2032
- Leyfismál vegna 


flutnings vatns til 


Akraness


- Framkvæmdatími


- Aukinn forði af góðum 


gæðum kominn fyrir 


vatnsveitu Veitna á 


Akranesi


Q2 


2021
Q3 


2021
- Vegagerðin


- Umhverfisstofnun


- Fýsileikakönnun á 


sjólögn til Akraness


Q2-Q3 


2021


Samtöl


Verkefni


- Vatnsveita 


Akraness:


Ákvörðun um 


næstu skref 


Q3 


2021


- Kynning/samtal á 


áformum fyrir SSH


Tillaga að tímalínu







Takk fyrir








Rýni á stefnu um skjala- og 
upplýsingastjórnun 2021


Stjórnarfundur OR


Anna Margrét Björnsdóttir


26. apríl 2021







Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun


Í skjala- og upplýsingastjórnun 


Orkuveitusamstæðunnar er ISO 


15489 staðallinn, sem lýsir bestu 


starfsvenjum í skjalastjórn, hafður 


til hliðsjónar. 


Virk skjalastjórn tekur m.a. á því 


hvernig gögn eru flokkuð, vistuð, 


þeim aðgangsstýrt og á lengd á 


varðveislu þeirra. 


Þetta stuðlar að góðum 


stjórnarháttum sem er forsenda 


skilvirkrar og góðrar þjónustu við 


viðskiptavini. 







Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.


• OR byggir upp og varðveitir sameiginlega þekkingu 


og sögu fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við 


vistun upplýsinga.


• OR leggur áherslu á að leit að upplýsingum sé 


hraðvirk, auðveld og árangursrík sem eykur 


hagkvæmni í rekstri. 


• OR leggur áherslu á gegnsæi og markvissa notkun 


upplýsinga í allri starfsemi fyrirtækisins og tryggir 


þannig yfirsýn og rekjanleika mála. 


Í takti við gildin okkar







Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.


Tveir síðustu stefnuliðirnir vísa í að við störfum 


í takt við staðla auk laga og reglugerða.


• Öryggi og heilleiki upplýsinga er í samræmi 


við upplýsingaöryggisstefnu.


• OR fylgir lögum, reglum og leiðbeiningum er 


varða skjala- og upplýsingastjórnun.











Kerfi í umsjón Skjalamála


• 260 þúsund skjöl


• U.þ.b. 28 þúsund skjöl vistuð árið 2020


• Lokafasi rafrænna skila, verkefnalok áætluð um mitt ár 2021


• Mikilvægt að skjöl skili sér til varanlegrar vistunar


Lindin – upplýsinga- og skjalakerfi







Kerfi í umsjón Skjalamála – frh. 


• Vantar yfirsýn yfir fjölda verkefna 


og skjala í Teams


• Fyrir hópavinnu og sem 


vinnusvæði en ekki fyrir 


endanlega vistun skjala 


• Unnið er að tengingu á milli 


Teams og Lindarinnar 


Teams – Vinnusvæði







Kerfi í umsjón Skjalamála – frh. 


• 95 þúsund teikningar


• U.þ.b. 3-5 þúsund teikningar eru skráðar á ári 


• Unnið er að því að bæta verklag við vistun og skráningu teikninga


• Yfirfara þarf lýsigögn á mörgum eldri teikningum


• Uppfæra                                                                    


teikningaleitarsíðu


Autodesk Vault – Tækniteikningakerfi







Kerfi í umsjón Skjalamála – frh. 


• 77.500 ljósmyndir og 


myndbönd


• U.þ.b. 3-5 þúsund myndir og 


myndbönd vistuð og skráð 


árlega


• Vinna framundan við að bæta 


skráningu og vistun ljósmynda. 


Myndveitan – Ljósmyndakerfi







Önnur verkefni


• Upplýsingakort


• Átaksverkefni


• Nýliðafræðsla







Verkaskipting er varðar fyrirtæki og kerfi


Anna Margrét


• OR, Gagnaveita


• Lindin og Myndveitan


Í kjölfar stefnumótunarvinnu Skjalamála


Kristjana


• Veitur, CarbFix


• AutoDesk Vault


Kolbrún Fjóla


• ON, Gagnaveita


• Teams












Vesturhús – tilboð í endurbyggingu útveggja
Stjórnarfundur 305


26.Apríl 2021







Til upprifjunar
stjórnarfundur 16.des 2019


Forsendur í kostnaðaráætlun


• Nýir og þéttir útveggir
• Hús afhent tilbúið til lagningar gólfefna
• Rými tilbúin til aðlögunar húskerfa og 


uppsetningu loftakerfa
• Raflagnaleiðir tilbúnar fyrir uppsetningu 


búnaðar


Viðbótar verkþættir – ekki hluti af útboði


• Ný gólf og loftakerfi
• Ný lýsing
• Nýr endabúnaður tæknikerfa


Verkliður
Áætlaður kostnaður 


(m.kr. án vsk)


Framkvæmdir 1.360


Hönnun og eftirlit 150


Stjórnun og eftirlit OR 60


Óvissa áætlunar 480


Samtals 2.050


Til viðbótar: ný gólfefni, 
loftakerfi, lýsing og 
endabúnaður tæknikerfa


630


Samtals 2.680







Nánar um kostnaðaráætlanir og tilboð í 
verkframkvæmd


Atriði
(m.kr. án vsk)


≈
%


Kostnaðaráætlun 
16.12.2019


1.360


Uppfærð kostnaðaráætlun 
m.v. þróun byggingavísitölu


1.418,5 100


Frávikstilboð Ístaks 1.502,8 106


Tilboð Ístaks 1.580,6 111


Tilboð ÞG Verktaka 1.716,1 121


Matsmenn – kostn.áætlun 1.415,1 99,8







Nokkrir punktar um verkefnið
Leiðarstef


• Viðurkenndar lausnir og útfærslur


• Hagkvæmt í byggingu og rekstri


• Byggt á núverandi burðarkerfi


• Hógvert og lágstemmt


• Sveigjanleiki og gæði innivistar


• Nýtt yfirbragð höfuðstöðva







Nokkrir punktar um verkefnið
Hverju er breytt frá því húsið var byggt - dæmi


• Ábyrgð á verkframkvæmdar á hendi 
eins verktaka.


• Veggir verða keyptir uppsettir.


• Kröfur um að sama gerð veggja hafi 
reynst vel annars staðar við íslenskar 
aðstæður.


• Ekki klætt innan á veggi heldur þeir 
notaðir eins og til er ætlast af 
framleiðanda.


• Ef lekar verða koma þeir í ljós meðan 
á framkvæmd stendur.







Tillaga til stjórnar


• Að gengið verði til samninga við Ístak 
á grundvelli tilboðs.


• Verksamningur verði undirritaður að 
loknum lögbundnum fresti.


• Framkvæmdum ljúki innan 22ja 
mánaða frá undirritun verksamnings.







Umræður







Kostnaðaráætlun matsmanna







Kostnaðaráætlun matsmanna


• Heildaráætlun 1.924.700.000 kr.m.vsk.


• Þar af hönnun og ráðgjöf 170 millj.kr. m. vsk.


• Kostnaðaráætlun framkvæmda því 1.754.700.000 kr.m.vsk.


• Kostnaðaráætlun framkvæmda f.utan vsk:  1.415.080.000 kr. 


• (Uppfærð kostnaðaráætlun útboðs:  1.418.564.593.- kr.f.utan 
vsk)







Opnunaryfirlit útboðs







Skipulag umhverfis húss á framkvæmdatíma







Tímaáætlun








 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


        Reykjavík 26.04.2021 


 


Efni:  Yfirlit yfir innkaup á árinu 2020 


Heildarinnkaup samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2020 voru að fjárhæð 25.350 m.kr. Eftir 


uppskiptingu er töluvert um viðskipti innan samstæðu og námu þau um 2.162 m.kr. á tímabilinu. 


Til innri viðskipta teljast t.d. vörukaup dótturfélaga af móðurfélagi. 


 


 


 


Í ljósi eðli starfsemi OR er oft á tíðum þörf á sérhæfðum innkaupum á vöru og þjónustu þar sem 


afar erfitt getur verið að koma við útboðum. Þetta á sérstaklega við um ýmiss konar viðhald á 


sérhæfðum búnaði sem og bilanir í veitukerfum og virkjanarekstri. Lögð hefur verið rík áhersla á 


að gera viðskiptakjarasamninga við þjónustuaðila til að sinna slíku. 


Nýframkvæmdir eru skipulagðar fram í tímann og í slíkum tilfellum er útboðum nánast 


undantekningarlaust beitt. 


Í samræmi við innkaupareglur Orku náttúrunnar er heimilt að víkja frá skyldu um að nota útboð 


eða verðfyrirspurn um eftirtalda þjónustu: Útgáfu viðskiptabréfa, fjármálaráðgjöf, rekstrar- og 


stjórnunarráðgjöf, lögfræðiþjónustu, ráðningarþjónustu, starfsmenntun og námskeið, innkaup á 


sérhæfðum búnaði, varahlutum og vinnu við viðhald, þróunarverkefnum 


Neðangreind tafla sýnir flokkun innkaupa af birgjum þar sem heildarviðskipti á tímabilinu eru yfir 


útboðsmörkum samkvæmt innkaupareglum Orkuveitu Reykjavíkur (15,5 m.kr.). Einnig má sjá 


þróun á hlutfalli flokka frá árinu 2016. 


 


Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri Innkaupa veitir fúslega nánari skýringu á einstaka liðum. Sími 


617-6336, netfang birgittav@or.is   


 


Bjarni Bjarnason 


Samstæða


Flokkun Upphæð Hlutfall 2020


Útboð 15.531.044.704,48        61%


Innri  viðskipti 2.162.446.243,60          9%


Viðskiptakjarasamningar 3.942.884.042,85          16%


Samtals 21.636.374.990,93        85%


Viðskipti  undir viðmiði 3.714.201.681,84          15%


Samtals alls 25.350.576.672,77        100%


Orkuveita Reykjavíkur


Flokkun 2016 2017 2018 2019 2020 Upphæð 2020


Útboð 53% 50% 56% 48% 49% 2.901.395.762,29    


Innri  viðskipti 6% 6% 6% 4% 6% 346.949.524,00       


Viðskiptakjarasamningar 19% 22% 19% 32% 20% 1.178.217.652,53    


Húsaleiga 6% 6% 6% 3% 1% 82.070.967,00         


Opinberir aði lar o.fl . 1% 1% 1% 1% 1% 49.027.469,00         


Samtals 84% 86% 88% 87% 77% 4.557.661.374,82    


Viðskipti  undir viðmiði 16% 14% 12% 13% 23% 1.370.035.249,01    


Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 5.927.696.623,83    



mailto:birgittav@or.is
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 22.4.2021  


Neysluvatnsborun á Seleyri og í Grábrókarhrauni 


Verið er að undirbúa boranir á Seleyri og í Grábrókarhrauni sumarið 2021. Markmið borana á Seleyri 
er að endurnýja vinnsluholurnar tvær sem þar eru fyrir en þær eru komnar töluvert til ára sinna. 
Boranir í Grábrókarhrauni eru tilraunaverkefni til þess að athuga hvort önnur holuhönnun og dreifðari 
vinnsla geti verið til bóta í langvarandi gruggvandamálum veitunnar. Árið 2022 er stefnt að því að 
ganga frá og virkja holurnar á Seleyri og koma þar fyrir dælustöð með lýsingartækjum til að tryggja 
góð vatnsgæði til framtíðar. 


 


Eldgosavöktun á neysluvatni í Heiðmörk 


Aukin vöktun neysluvatns í Heiðmörk hófst í október 2020. Markmið vöktunarinnar er að fylgjast með 
efnabreytingum á vatni sem kunna að fylgja eldgosi á Reykjanesskaga. Búið er að skilgreina 
viðvörunarmörk fyrir stjórnstöð ef mikilla breytinga er vart. Engar óvenjulegar breytingar á 
neysluvatnsgæðum hafa orðið síðan eldgos hófst í Fagradalsfjalli. Vel er fylgst með mælingunum og 
sitja starfsmenn Veitna og OR reglulega fundi með almannavörnum og öðrum veitum á svæðinu til 
að fylgjast með niðurstöðum mælinga annarra stofnanna. 


 


Vinnsluskýrslur jarðhita 


Búið er að skila inn vinnsluskýrslum fyrir árið 2020 til Orkustofnunar fyrir öll jarðhitasvæði sem 
samstæðan nýtir. Í kjölfarið verða auðlindamælikvarðar uppfærðir.   
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MINNISBLAÐ 
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 305 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 


Dagsetning: 21. apríl 2021  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 26. apríl 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. 
Fiskgengd um Árbæjarstíflu. OR hefur óskað eftir leyfi frá Fiskistofu til að bæta fiskgengd um norðurhluta stíflunnar. 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun. Fundur í lok apríl með landeigendum til að fara yfir tillögu ON að vatnshæðarmörkum. 
Nesjavallavirkjun. Losun á heitu vatni á yfirborð 9.-23. mars sl. vegna bilunar í niðurrennslisveitu. 
Hellisheiðarvirkjun. Lofthreinsistöð var stöðvuð vegna tenginga við Climeworks 15. apríl sl. 
Samskipti við hagsmunaaðila. Fundur haldinn með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana 20. apríl.  
Starfsleyfi:  


• Unnið að endurskoðun starfsleyfis Nesjavallavirkjunar og að starfsleyfi fyrir Sleggjubeinsnámu.  
• Leyfi til hreinsunar og geymslu á geislavirkum útfellingum hefur verið endurnýjað hjá Geislavörnum ríkisins. 
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.  
 


VEITUR:   
Fráveita: 


• 23. mars fór óhreinsað skólp í sjó um neyðarútrás við Boðagranda í tæplega tvær klukkustundir.  


• 14. apríl varð bilun í hreinsistöð í Borgarnesi og fór óhreinsað skólp í sjó um yfirfall í nokkrar klukkustundir. 
Vatnsveita og rafveita: Ekkert nýtt. 
Hitaveita: 25. mars lak heitt vatn upp úr brunni við orholu á Elliðársvæði. Heitt vatn fór ekki í Elliðaárnar.  
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 
• Ísland er í efsta sæti Green Future Index, m.a. vegna framlags hitaveitu til áratuga og vinnu Carbfix að 


kolefnisföngun og -förgun: https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/?fbclid=IwAR2uyTlVAO-


6lIOf0gh2Ga4j04dtAP4OMCpejlEGGaQ6p742yy5rZsV9CxE 
 


Annað 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: OR samstæðan vinnur að umsögnum um frumvarp til laga 
um loftslagsmál, breytigu á lögum um verndar og orkunýtingaráætlun ofl. 
Mat á umhverfisáhrifum: 
• Þann 24. mars sl. tók Skipulagsstofnun ákvörðun um að tilraunaföngun og -förgun koltvíoxíðs og 


brennisteinsvetnis frá Nesjavallavirkjun á vegum Carbfix væri ekki háð mati á umhverfisáhrifum: 
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1650/202101140%20Carbfix%20tilr.%20Nesjavollum.pdf 


• Þann 22. mars sl. sendu Veitur umsögn til Skipulagsstofnunar vegna matsskyldu á vegum Landsnets á 
endurnýjun Kolviðarhólslínu 1, milli tengivirkja við Kolviðarhól hjá Hellisheiðarvirkjun að Geithálsi. 


Umhverfis- og loftslagsvakning: 


• CLOACINA. Saga fráveitu eftir Guðjón Friðriksson er komin út og varpar m.a. ljósi á mikilvægi fráveitu til 
umhverfis- og heilsumála á höfuðborgarsvæðinu: https://www.veitur.is/cloacina 
 


• Útboð Veitna um heimlagnir hefur verið auglýst. Þar eru settar fram kröfur um notkun á loftslagsvænu eldsneyti 
bíla og vinnuvéla og skil á umhverfisskýrslu frá verktaka:  
https://www.veitur.is/frett/veitur-meta-laegra-kolefnisspor-verktaka-i-utbodum https://www.facebook.com/veitur/videos/211622330735963 
 


• Vakin athygli á að í sumar hefja Carbfix og Sorpa tilraunir til að farga CO2 frá urðun Sorpu í Álfsnesi: 
https://www.mbl.is/frettir/taekni/2021/03/29/draga_storlega_ur_losun_grodurhusalofttegunda/?fbclid=IwAR0yDUkO9y6lxo7TJ5G0lRuybUBfwxyrbuzzT0khfKTi
yKytZpYQhoLK2G4 


• Alþjóðlega ráðstefnan WGC 2020+1 hófst í apríl. Þann 13. apríl var földi erinda haldinn á vegum OR samstæðu um 


umhverfi og samfélag og sjálfbærni og loftslagsmál. 
 



https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/?fbclid=IwAR2uyTlVAO-6lIOf0gh2Ga4j04dtAP4OMCpejlEGGaQ6p742yy5rZsV9CxE

https://www.technologyreview.com/2021/01/25/1016648/green-future-index/?fbclid=IwAR2uyTlVAO-6lIOf0gh2Ga4j04dtAP4OMCpejlEGGaQ6p742yy5rZsV9CxE

https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1650/202101140%20Carbfix%20tilr.%20Nesjavollum.pdf

https://www.veitur.is/cloacina

https://www.veitur.is/frett/veitur-meta-laegra-kolefnisspor-verktaka-i-utbodum

https://www.facebook.com/veitur/videos/211622330735963

https://www.mbl.is/frettir/taekni/2021/03/29/draga_storlega_ur_losun_grodurhusalofttegunda/?fbclid=IwAR0yDUkO9y6lxo7TJ5G0lRuybUBfwxyrbuzzT0khfKTiyKytZpYQhoLK2G4

https://www.mbl.is/frettir/taekni/2021/03/29/draga_storlega_ur_losun_grodurhusalofttegunda/?fbclid=IwAR0yDUkO9y6lxo7TJ5G0lRuybUBfwxyrbuzzT0khfKTiyKytZpYQhoLK2G4





  


2 


 


Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála janúar til mars 2021 eru 29 
 
Tilkynningar til leyfisveitenda: 


 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 


Losun jarðhitavatns á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíð (ON) 1    


Losun á heitu vatni út í umhverfið (Veitur) 1    


Losun á skólpi í sjó um yfirföll í fráveitu og um neyðarútrásir (Veitur)   3    


Elliðavatn (OR) 1    


Alls 6    


 
Ábendingar frá viðskiptavinum:  


 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 


Brennisteinsvetni (ON) 2    


Umgengni (Samtæða OR) 6    


Varasöm efni (Samstæða OR) 2    


Alls 10    
 
 


Ábendingar frá starfsfólki: 


 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 


Umgengni, veggjakrot, sláttur, aðstaða (ON) 2    


Heitt vatn út í umhverfið (ON) 1    


Umgengni, veggjakrot, sláttur, aðstaða (Veitur) 4    


Heitt vatn út í umhverfið (Veitur) 3    


Varasöm efni (Veitur) 1    


Alls 11    
 
 


Hættuleg hegðun og umhverfisatburður á og við verndarsvæði og önnur viðkvæm svæði 


 1.ÁF 2.ÁF 3.ÁF 4.ÁF 


Útafakstur með olíumengun (Veitur) 1    


Akstur utan vega og rask (OR) 1    


Alls 2    


 
 
 
 
 
 


•  
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 305 
 


Reykjavík 26. 4. 2021 
 


Tillaga 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Carbfix viðbótarfjármögnun að fjárhæð allt 


að 300 m.kr., svo hægt sé að viðhalda tímaáætlunum lykilverkefna um frekari uppskölun og 


þróun Carbfix tækninnar árið 2021. Stefnt er að því að fjármögnun félagsins til lengri tíma 


ljúki á árinu.  


 


Greinargerð 


Mikilvægt er að fylgja skilgreindum tímalínum verkefna um frekari uppskölun og þróun 


Carbfix tækninnar enda eru þær forsenda þess að tæknin geti orðið raunverulegur valkostur í 


loftslagsaðgerðum heimsins. Væntingar stóðu til þess að verulegt styrkjafé fengist úr 


samkeppnissjóðum innanlands og innan Evrópu en það hefur ekki gengið eftir.  


Nauðsynlegt er talið að tryggja framgang áframhaldandi undirbúnings á CODA verkefninu 


sem og tilraunaniðurdælingar með sjó á Reykjanesi. Þá kallar aukið verkefnaálag í nýjum 


niðurdælingarverkefnum og mikill áhuga erlendra aðila á tækninni á fjölgun starfsfólks og 


breikkun þekkingar innan félagsins. Einkum er horft til þess að bæta við þekkingu á sviðum 


verkefnisstjórnunar, jarðefnafræði og skyldra greina, vélaverkfræði eða tæknifræði sem og 


reynslu á sviðum uppskölunar tæknilausna og alþjóðlegrar starfsemi.   


Samkvæmt áætlunum þarf fjármögnun að nema a.m.k. 282 m.kr. og væri æskilegt að það 


verði í formi hlutafjáraukningar. Framlagið verður nýtt á árinu 2021 en stefnt er að því að 


ljúka fjármögnun félagsins til lengri tíma fyrir áramót. Taflan hér að neðan sýnir niðurbrot 


ólíkra kostnaðarliða: 


Kostnaðarliður Fjárhæð (þús kr) 


Nýráðningar* 118.000 


Þjónustusamningar við OR* 29.000 


Verndun hugverka** 15.000 


Kynningar- og hagsmunamál** 15.000 


Undirbúningur vottunarferlis** 5.000 


Tilraunaniðurdæling með sjó 50.000 
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Undirbúningur CODA 50.000 


Samtals 282.000 


* Þar af 3-4 stöðugildi þegar innan samstæðu 


** Hefði af stórum hluta verið unnið af OR 


 


 







