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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2021, fimmtudaginn 30. september kl. 14:30 var haldinn 310. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundarbúnað. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.   
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála, lagði fram að nýju  

fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022 og langtímaspá áranna 

2023-2027, með tveimur óverulegum leiðréttingum frá þeirri útgáfu sem lögð var fram 

á SF309. 

Spáin borin upp og samþykkt samhljóða. 
 

2. Önnur mál. 

 

Lagt fram minnisblað Lex, dags. 24. september sl. varðandi kjarnastarfsemi OR og 

áform um stofnun Carbfix hf. Minnisblaðið verður sent Reykjavíkurborg. 

 

Forstjóri kynnti áform um að skipa Gísla Björn Björnsson sem varamann í stjórn Orku 

náttúrunnar.  
 

 
 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 14:45. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. október 2021.  

 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,  
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Hlutverk og skipulag Orkuveitu Reykjavíkur 
 

Orkuveita Reykjavíkur er orku- og veitufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum í 

þeim sveitarfélögum sem hún þjónar. Hún nýtir auðlindir á ábyrgan, sjálfbæran og 

hagkvæman hátt og af virðingu fyrir náttúrunni án þess að ganga á rétt komandi 

kynslóða. Gildi Orkuveitu Reykjavíkur eru 
 

 
 

Skipulag OR má rekja til gildistöku breytinga á raforkulögum í ársbyrjun 2014. OR 

er nú samstæða þjónustufyrirtækja með þjónandi móðurfélagi. Dótturfélögin eru 

Veitur, sem sér um uppbyggingu og rekstur veitukerfa sem flest eru starfsrækt með 

sérleyfi, Orka náttúrunnar, sem rekur orkuver og selur rafmagn á samkeppnis-

markaði, Ljósleiðarinn, en undir merkjum hans byggir Gagnaveita Reykjavíkur upp 

fjarskiptakerfi á samkeppnismarkaði, og Carbfix, sprotafyrirtæki til útbreiðslu á 

samnefndri aðferð til kolefnisbindingar. 

 

OR samstæðan 

 
Móðurfélagið, Orkuveita Reykjavíkur, er sameignarfyrirtæki sem starfar samkvæmt 

sérstökum lögum. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur eru þrír; Reykjavíkurborg, 

Akraneskaupstaður og Borgarbyggð. OR lýtur stjórn sem kjörin er af sveitarstjórnum 

eigenda. Forstjóri OR fer með hluti OR í dótturfélögum. Innan móðurfélagsins eru 

fjögur svið sem þjóna allri samstæðunni; Mannauður og menning sem heldur utan 

um  mannauðsmál, símenntun og aðbúnað, Rannsóknir og nýsköpun sem er 

sameiginlegt þróunarsvið vísinda- og tæknifólks, Fjármál sem hefur meðal annars 

umsjón með fjármögnum, reikningshaldi, upplýsingatækni, innkaupum og 

áhættustýringu og Þjónusta sem hefur meðal annars umsjón með þjónustuveri og 

reikningagerð. Undir forstjóra heyra Stjórnhættir og stefna þar sem starfa 

sérfræðingar í ýmsum málaflokkum sem starfa með öllum fyrirtækjunum í 

samstæðunni.  

Skipurit samstæðu OR 

 

 

Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur 
 

 
 

Fyrstu arðgreiðslur til eigenda eftir hrun voru árið 2017..  

Arðgreiðslur taka ávallt mið af: 

• arðgreiðsluskilyrðum sem stjórn OR og eigendur samþykktu undir lok árs 

2015, 

• markmiðum stjórnar og eigenda um arðsemi rekstursins og einstakra þátta 

hans, 

• kröfu í eigendastefnu OR um sanngjarnt verð fyrir þjónustu og 

• opinberum reglum um arðsemi sérleyfisþátta. 
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Stefna OR 
 

OR nýtir náttúruna á ábyrgan, sjálfbæran og hagkvæman hátt og af virðingu án þess 

að ganga á rétt komandi kynslóða. OR kappkostar að mæta þörfum viðskiptavina 

með góðri þjónustu á sanngjörnu verði, traustum rekstri og hlýju viðmóti. 

Framtíðarsýn samstæðunnar hvílir á nokkrum grunnstoðum og hefur 

samfélagsábyrgð að leiðarljósi. Grunnstoðirnar eru lykiláherslur í starfseminni: 

• Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmni sem tryggir þjónustu í takti við 

þarfir samfélagsins 

• Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt 

• Vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum  

• Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer 

saman 

• Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og örugga þjónustu 

Heildarstefna OR er stefna samstæðunnar. Svið og dótturfélög í samstæðu OR hafa 

jafnframt mótað sér framtíðarsýn og stefnu varðandi það hvernig þau uppfylla 

hlutverk sitt innan samstæðunnar þannig að þau geti sameiginlega náð árangri. 

 

Stefnuhús OR 

Stefnuhús OR getur hver og einn starfsmaður samstæðunnar nýtt sér til að 

forgangsraða verkefnum út frá virði og sameiginlegum áherslum. 

  

Inngangur 
 

Fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022 og langtímaspá fyrir 

árin 2023-2027 er samandregin fyrir móðurfélagið og dótturfélögin Veitur, Orku 

náttúrunnar, Gagnaveitu Reykjavíkur og Carbfix. Spá hvers dótturfélags hlaut 

samþykki viðkomandi stjórnar áður en samstæðuspáin var samþykkt í stjórn OR. 

Við gerð fjárhagsspár fyrir samstæðu OR er beitt stefnumiðaðri spágerð (e. Beyond 

budgeting). Í aðferðinni felst að skráð stefna fyrirtækjanna er lögð til grundvallar og 

þau mælanlegu markmið sem af stefnunni leiða. Meginmarkmið samstæðu OR er 

að gegna þeim grunnhlutverkum sem lýst er í eigendastefnu OR af samfélagslegri 

ábyrgð. Fyrirtækin hafa komið sér upp margvíslegum mælikvörðum í þessu skyni og 

er staða þeirra birt árlega í Ársskýrslu OR. Fjárhagsleg markmið og lykilmælikvarðar 

eru einnig sett fram með myndrænum hætti í þessari spá. 

Þjónustuöryggi veitnanna 2020 

Þjónustuöryggi er reiknað þannig að 

samanlagðri tímalengd ófyrirséðra 

truflana sem viðskiptavinir verða fyrir er 

deilt niður á alla viðskiptavini hverrar 

veitu. Hlutfallið segir svo til um hversu 

stóran hluta ársins að jafnaði hver 

viðskiptavinur naut þjónustu. 

 

Þróun gjaldskrár sérleyfisþjónustu 2014-2021 

 
Frá því að Orkuveitu Reykjavíkur var skipt upp að lagaboði í ársbyrjun 2014 hafa 

gjaldskrár sérleyfisþjónustu ýmist lækkað talsvert eða nánast staðið í stað að 

raungildi. Línuritið sýnir hvernig gjaldskrár sérleyfisþjónustu Veitna hafa þróast frá 

ársbyrjun 2014 miðað við vísitölu neysluverðs, sem sýnd er sem lárétt lína.  
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Helstu fjárfestingarverkefni 

Helstu fjárfestingar sem ráðist er í á spátímabilinu til að efla þjónustuna og treysta 

sjálfbærni starfseminnar eru; 

• Allsherjaruppfærsla á orkumælum hjá viðskiptavinum. Nýir snjallmælar 

skapa tækifæri til fjölbreyttari og betri þjónustu við viðskiptavini. 

• Ný aðveitustöð rafmagns við Sundahöfn í Reykjavík sem í senn eflir 

afhendingaröryggi rafmagns og gefur kost á landtengingu stórra skipa sem 

brenna þá síður jarðefnaeldsneyti. 

• Dælustöð fráveitu við Elliðavog. Hún er af nýrri kynslóð þar sem ekki þarf að 

losa skólp í sjó þó unnið sé að viðhaldi. 

• Tvöföldun Suðuræðar hitaveitu á höfuðborgarsvæðinu og dælustöð sem 

eykur flutningsgetu og rekstraröryggi. 

• Aðlögun og uppbygging veitukerfa vegna Borgarlínu og annarra fjárfestinga 

í innviðum samgangna. 

• Veitukerfi vegna endurbyggingar Höfðahverfis í Reykjavík. 

• Viðhaldsboranir og tvöföldun Hverahlíðarlagnar til gufuöflunar fyrir 

virkjanirnar á Hengilssvæðinu. 

• Uppfærsla stjórnbúnaðar Nesjavallavirkjunar. 

• Jarðfræðirannsóknir á Hengilssvæðinu. 

• Styrking stíflumannvirkja og hreinsun lóns við Andakílsárvirkjun. 

• Lagning ljósleiðara til heimila í þéttbýli Reykjanesbæjar, Árborgar og Voga 

á Vatnsleysuströnd. 

• Önnur uppbygging og styrking gagnaflutningskerfisins sem arðsöm telst, 

meðal annars m.t.t. uppbyggingar 5G farsímakerfis. 

• Frekari þróun og aukin þekking kolefnisförgunar í bergi með það að 

markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn 

loftslagsbreytingum. 

• Uppbygging Elliðaárstöðvar, sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal, ásamt 

frágangi og enduruppbyggingu í dalnum. 

• Enduruppbygging þess hluta skrifstofuhúsnæðis OR við Bæjarháls sem er 

alvarlega skemmdur af raka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið um aukin lífsgæði 

Orkuveita Reykjavíkur vinnur að fimm skilgreindum markmiðum til ársins 2023 með 

aukin lífsgæði að leiðarljósi. 

     

Heildarfjöldi 

tengjanlegra 

rafbíla 

Stærð 

kolefnisspors 

miðað við árið 

2015 

Fjarvera 

starfsfólks vegna 

veikinda eða 

slysa 

Starfsánægja 

samkvæmt 

greiningu 

Afstaða 

almennings til 

vörumerkja OR 

Markmið: 

40.000 

Staða: 22.029 

Viðmið: -30% 

Markmið: -40% 

Staða: -20% 

Markmið: 

< 3,6% 

Staða: 2,3% 

Viðmið: 4,2 

Markmið: 4,5 

Staða: 4,3 

Viðmið: 5,7 

Markmið: 6,3 

Staða: 6,2 

Viðmið í loftslagsmálum er sótt í Parísarsáttmálann, um starfsánægju í 

gagnagrunninn Ísland í vinnunni og í vörumerkjamælingum meðaltal mælinga á 

afstöðu til vörumerkja íslenskra fyrirtækja á starfssviði samstæðu OR. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Orkuveita Reykjavíkur er aðili að Global Compact og starfar að Heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna með sérstakri áherslu á fimm þeirra.  

     
 

    
Jafnrétti 

kynjanna verði 
tryggt og völd 

allra kvenna og 
stúlkna efld 

Tryggja aðgengi 
að og sjálfbæra 
nýtingu, allra á 
hreinu vatni og 
salernisaðstöðu 

Tryggja öllum 
aðgang að 
öruggri og 

sjálfbærri orku á 
viðráðanlegu 

verði 

Sjálfbær neyslu- 
og framleiðslu-
mynstur verði 

tryggð 

Grípa til bráðra 
aðgerða gegn 

loftslags-
breytingum og 
áhrifum þeirra 

 

 

Fjárhagsspá Orkuveitu Reykjavíkur 2022 og fimm ára spá 2023–2027 fer til 

umfjöllunar hjá Reykjavíkurborg, sem hluti af fjárhagsáætlun samstæðu 

Reykjavíkurborgar.
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Áherslur 2022-2027 

 
 

 
 

 

Hlutverk Hlutverk Veitna er að þróa og byggja 
upp veitukerfi sem eru grundvöllur 
lífsgæða. 

Orka náttúrunnar á og rekur virkjanir 
sem framleiða rafmagn fyrir fyrirtæki 
og heimili um landið allt og heitt vatn 
fyrir veitusvæði Veitna. Tilgangur 
starfsemi Orku náttúrunnar er að 
auka lífsgæði og skapa verðmæti á 
sjálfbæran hátt sem og að vera 
leiðandi afl í nýsköpun og þróun 
endurnýjanlegrar orku. 
 

Tilgangur Gagnaveitu Reykjavíkur 
ehf., sem starfar undir merki 
Ljósleiðarans, er rekstur fjarskipta- 
og gagnaflutningskerfis og skyld 
starfsemi. 

Carbfix stuðlar að frekari þróun, 
þekkingu og útbreiðslu 
kolefnisförgunar í bergi með það að 
markmiði að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og sporna 
gegn loftslagsbreytingum. 

Megináherslur 
2022-2027 

Samkvæmt stefnu og framtíðarsýn 
Veitna, sem var samþykkt vorið 
2018, er starfsfólk félagsins á þeirri 
vegferð að breyta fyrirtækinu úr 
hefðbundnu veitufyrirtæki í 
framsækið þjónustu- og þekkingar-
fyrirtæki sem leggur grunn að 
lífsgæðum og virkni samfélagsins.  
 

Stefna Orku náttúrunnar er leiðarljós 
við gerð þessarar fjárhagsspár. 
Stefnustraumar ON eru fimm talsins: 
Ánægðir viðskiptavinir og fjölbreyttir 
markaðir, fyrirmynd í rekstri, græn 
nýsköpun, stafræn forysta og 
menningin okkar. Meðal áherslna á 
spátímabilinu er ábyrg nýting 
auðlinda; öruggur og hagkvæmur 
virkjanarekstur; þróun jarðhitagarðs, 
þjónusta við rafbílaeigendur og 
markviss skref í átt að sporléttri 
vinnslu. 
 

Áhersla er lögð á að fjölga heimilum 
og fyrirtækjum sem geta tengst 
Ljósleiðaranum og að fjölga 
viðskiptavinum. 

Fjárhagsspá endurspeglar 
stefnuáherslur um að Carbfix sé í 
fararbroddi í umhverfisvænni og 
hagkvæmri kolefnisförgun, vinni að 
frekari þekkingarsköpun og byggi 
upp skilvirkan og hagkvæman 
rekstur. 

Helstu 
fjárfestingar 

Stærstu einstöku fjárfestinga-
verkefnin á tímabilinu eru m.a. 
uppbygging nýrra hverfa á 
höfuðborgarsvæðinu, aðlögun og 
uppbygging veitukerfa vegna 
Borgarlínu og annarra fjárfestinga í 
innviðum samgangna. Endurnýjun á 
aðveituæð hitaveitu Akraness og 
Borgarbyggðar, innleiðing stafrænna 
mæla og bygging nýrrar 
aðveitustöðvar fyrir rafveitu. 

Fjárfestingar ON miða að því að 
tryggja áframhaldandi góða nýtingu 
virkjana og að uppfylla opinberar 
kröfur sem og metnað ON í 
umhverfismálum. Fjárfest verður í 
nauðsynlegri uppfærslu á 
stjórnbúnaði Nesjavallavirkjunar, 
lofthreinsistöð á Hellisheiði í þeim 
tilgangi að gera rekstur 
virkjunarinnar sporlausan árið 2025 
auk þess sem gert er ráð fyrir 
byggingu Hverahlíðarlagnar II, 
endurbótum á stíflumannvirkjum 
Andakílsárvirkjunar og rannsóknum 
á nýjum svæðum. 

Á spátímabilinu er stefnt að því að 
ljúka lagningu ljósleiðara til heimila í 
þéttbýli Reykjanesbæjar, Árborgar 
og Voga á Vatnsleysuströnd. Ásamt 
því að tengja nýbyggingar á 
starfssvæði ljósleiðarans og að opna 
net Ljósleiðarans verði í boði til sem 
flestra heimila og fyrirtækja á 
landinu enda séu verkefni arðbær. 

Uppbygging á frekari 
kolefnishreinsun og -förgun við 
Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjun. 
Undirbúningur uppbyggingar Coda 
Terminal, móttöku- og 
förgunarmiðstöðvar fyrir CO2. 
Fýsileikakönnun á förgun CO2 frá 
Sorpu með sölu á kolefniskvótum að 
markmiði.  
Áframhaldandi nýsköpun og þróun 
Carbfix tækninnar, m.a. með 
tilraunaniðurdælingu með sjó. 
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Forsendur fjárhagsspár OR 2022-2027 
 

Forsendur fjárhagsspár 2022-2027 byggja á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem 

gefin var út í mars 2021 sem og spám frá Seðlabanka Íslands, Reykjavíkurborg og 

Orkuveitu Reykjavíkur. Forsendur um þróun álverðs byggja á upplýsingum frá 

London Metal Exchange. Við vaxtaspár var miðað við fólgna framvirka vexti eftir 

myntum og vaxtakjör einstakra samninga. 

          

  

 

 

 

 

 

 

Forsendur 

Lýsing 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Vísitala neysluverðs, breyting (%) 4,1 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 

Byggingavísitala (%) 5,0 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 

Launavísitala, breyting (%) 7,1 5,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 

Gengisvísitala, breyting (%) -2,1 -1,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Álverð, meðalverð ársins ($) 2.421 2.583 2.535 2.484 2.457 2.436 2.382 

 
 

 

Forgangsröðun og mat á fjárfestingum 
 

Í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur er hlutverk og kjarnastarfsemi fyrirtækisins 

skilgreind og liggur hún til grundvallar forgangsröðunar fjárfestinga. Þau verkefni 

sem tilgreind eru í fjárfestingarspá hafa hlotið ítarlega umfjöllun innan fyrirtækisins. 

Fjárfestingarákvarðanir fara í gegnum nokkur stig í undirbúningi með reglulegri 

viðkomu í hliðum (e. Stage-Gate) þar sem hvert og eitt fjárfestingarverkefni þarf í 

senn að standast samræmdar kröfur til slíkra verkefna og samanburð við önnur 

verkefni, meðal annars hvað varðar hagkvæmni og ávinning. Þegar verkefni hefur 

staðist slíkt próf fer það í samþykktarferli hvers fyrirtækis innan samstæðunnar og 

jafnvel til móðurfyrirtækis eða eigenda, sé umfang þess slíkt.  

 

Fjárfestingar í veitukerfum eru umfangsmesti fjárfestingaflokkur innan samstæðu 

OR. Við val slíkra verkefna er enn fremur stuðst við hlutlæga greiningu m.a. á 

eftirfarandi þáttum: 

 

 

 

 

 

 

• Aukinni notkun eða fjölgun viðskiptavina 

• Bilanasögu lagna og búnaðar 

• Aldri lagna eða búnaðar 

• Efni í lögnum og búnaði 

• Ástandsgreiningu lagna 

• Öryggi starfsfólks og viðskiptavina 

• Afhendingaröryggi til viðskiptavina 

• Áhættu 
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Fjárhagsspá 2022-2027 
 

Rekstur 

 
Mynd 1 – Milljarðar króna 

 

Tekjur hækka á spátímabilinu um 13,4 milljarða kr. eða 24,8% að mestu vegna 

aukinnar rafmagnssölu, aukinnar notkunar á heitu vatni og efnissölu. Gert er ráð fyrir 

að rekstrarkostnaður án afskrifta aukist frá 2022 til 2027 um 5,9 milljarða kr. eða 

29,5%. Aukinn rekstrarkostnað má að mestu rekja til verðlagsbreytinga. 

 

EBITDA stendur fyrir framlegð rekstursins án fjármagnsliða, afskrifta og skatta. EBIT 

er rekstrarafkoman án fjármagnsliða og skattgreiðslna. Framlegð reksturs OR 

samstæðunnar hefur verið stöðug og góð síðustu ár. Framlegðin þarf meðal annars 

að standa undir fjárfestingum fyrirtækjanna í samstæðu OR. Reksturinn krefst 

verulegra fjárfestinga til að halda við veitukerfum og virkjunum, sinna nýjum 

viðskiptavinum og mæta auknum kröfum sem til rekstursins eru gerðar. 

 

 

 

 

 

Framlegð 

 
Mynd 2 – EBITDA / Rekstrartekjur 
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Afkoma 

 
Mynd 3 – Milljarðar króna 

Eins og sjá má á mynd 3 er gert ráð fyrir að afkoman batni á tímabilinu og er gert 

ráð fyrir að hún verði jákvæð um 17,9 milljarð kr. árið 2027. Hafa ber í huga að 

óreglulegir fjármagnsliðir eins og breytingar á virði framvirkra raforkusölusamninga 

geta haft veruleg áhrif á afkomu félagsins. 

 

Eignir og eiginfjárhlutfall 

 
Mynd 4 – Eignir í milljörðum króna 

 

Áætlað er að eignir hækki á næstu árum vegna aukinna fjárfestinga í veitukerfum 

OR. Áfram verði haldið á þeirri vegferð að greiða niður skuldir. Eiginfjárhlutfall 

styrkist jafnt og þétt á tímabilinu 2022-2027, þ.e. frá því að vera 52,5% í árslok 2022 

í 62,1% í árslok 2027. 

 

Handbært fé 2022-2027 með bundnum innstæðum og markaðsverðbréfum 

 

 
Mynd 5 – Milljarðar króna 

Handbært fé frá rekstri er einkum nýtt til fjárfestinga og afborgana af lánum. Hluti 

skulda verður endurfjármagnaður á tímabilinu með nýrri lántöku. Að teknu tilliti til 

væntra tekjuskattgreiðslna og arðgreiðslna er gert ráð fyrir að handbært fé og 

bundnar innstæður í árslok 2027 verði 15,0 milljarðar kr. 
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Fjárfestingar 

 
Mynd 6 – Milljarðar króna 

 

 
Tafla 1 

HELSTU FJÁRFESTINGAR 2022-2027 milljarðar kr. 

Veitukerfi   72,3 

Virkjanir   30,7 

Aðrar fjárfestingar     9,2 

Fjárfestingar alls 112,2 

Fjármögnun 

 
Mynd 7 – Milljarðar króna 
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Afborganir langtímaskulda og handbært fé frá rekstri 

 
Mynd 8 – Milljarðar króna 

Árlegar afborganir skulda eru áætlaðar á milli 11,2 og 19,9 milljarða kr. á árunum 

2022-2027, samtals 99,8 milljarðar kr. 

 

Lántökur eru áætlaðar 43,3 milljarðar kr. á tímabilinu.  

 

Arðgreiðslur til eigenda eru áætlaðar 33 milljarðar kr. á tímabilinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó vaxtaberandi skuldir og fjármögnunarhreyfingar 

 
Mynd 9 – Milljarðar króna 

Nettó vaxtaberandi skuldir lækka um 35,9 milljarða kr. frá árslokum 2021 samkvæmt 

fjárhagsspá. 
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Lykiltölur 
 

Markvisst er unnið að því að styrkja fjárhag 

fyrirtækisins. Það felur í sér að ná og viðhalda settum 

markmiðum um stöðu lykiltalna í rekstri s.s. 

veltufjárhlutfall, eiginfjárhlutfall, vaxtaþekju o.fl. Spáin 

byggir á ákveðnum lykilmælikvörðum til samræmis 

við áherslur í eigendastefnu OR og beitt er 

stefnumiðaðri spágerð (e. Beyond Budgeting).  

 

Í samræmi við eigendastefnu OR eru í gildi 

arðgreiðsluskilyrði fyrir fyrirtækið. Þau fela í sér að 

fjárhagsleg markmið skulu uppfyllt áður en ákveðið er 

að greiða arð til eigenda og eftir að arður hefur verið 

greiddur. 
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Horfur og spá 2021-2027 – Rekstrarreikningur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raun Horfur Spá Spá Spá Spá Spá Spá

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Rekstrartekjur 48.627 52.305 54.187 56.758 59.499 62.044 64.880 67.614

Rekstrargjöld 19.172 19.295 20.087 21.646 22.959 24.157 25.828 26.012

EBITDA 29.454 33.010 34.100 35.112 36.540 37.886 39.052 41.602

Afskriftir 13.056 13.089 13.525 13.993 14.439 14.862 15.250 15.615

EBIT 16.398 19.921 20.576 21.120 22.101 23.024 23.802 25.987

Fjármagnsliðir -10.848 1.032 -7.636 -6.382 -6.016 -5.796 -5.594 -5.123

Vaxtatekjur 581 359 398 427 513 604 603 593

Vaxtagjöld -7.809 -7.883 -6.523 -6.370 -6.788 -6.939 -6.773 -6.526

Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum -3.621 8.557 -1.510 -438 259 540 575 810

Hagnaður fyrir tekjuskatt 5.550 20.954 12.940 14.737 16.085 17.228 18.207 20.865

Tekjuskattur -78 5.669 1.809 2.152 2.332 2.433 2.486 2.928

Hagnaður (tap) ársins 5.628 15.284 11.131 12.586 13.753 14.795 15.721 17.937
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Horfur og spá 2021-2027 – Efnahagsreikningur   

 

  Raun Horfur Spá Spá Spá Spá Spá Spá

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr)

Eignir 394.164 391.419 389.661 391.431 397.649 402.073 400.317 404.317

Fastafjármunir 356.110 358.826 359.589 365.751 371.174 375.116 377.224 379.051

Veltufjármunir 38.054 32.593 30.072 25.680 26.476 26.957 23.093 25.266

Eigið fé og skuldir 394.164 391.419 389.661 391.431 397.649 402.073 400.317 404.317

Eigið fé 188.126 198.930 204.432 211.850 220.103 229.398 239.119 251.056

Skuldir 206.038 192.488 185.229 179.581 177.547 172.676 161.198 153.261

Langtímaskuldir 175.626 167.363 156.818 153.504 149.785 145.883 137.723 131.639

Skammtímaskuldir 30.413 25.126 28.411 26.077 27.761 26.793 23.475 21.622
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Horfur og spá 2021-2027 – Sjóðstreymi   

 

 Raun Horfur Spá Spá Spá Spá Spá Spá

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr)

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 29.330 32.534 34.168 35.119 36.484 37.842 39.012 41.436

Innborgaðar vaxtatekjur 397 359 398 427 513 604 603 593

Greidd vaxtagjöld -4.852 -4.528 -4.481 -4.392 -4.495 -4.344 -4.000 -3.791

Greiddur tekjuskattur -1.710 -1.844 -3.380 -2.481 -3.179 -2.881 -2.899 -2.953

Greiðslur annarra fjármagnsliða -12 -120 -300 551 700 700 700 700

Handbært fé frá rekstri 23.152 26.401 26.405 29.223 30.024 31.921 33.417 35.984

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting rekstrarfjármuna -19.310 -19.275 -20.585 -19.567 -19.442 -18.466 -17.000 -17.138

Aðrar fjárfestingarhreyfingar -4.141 0 5.867 0 0 0 2.500 -1.500

Fjárfestingarhreyfingar alls -23.450 -19.275 -14.718 -19.567 -19.442 -18.466 -14.500 -18.638

Fjármögnunarhreyfingar

Ný langtímalán 29.965 10.606 11.133 10.500 11.500 9.500 700 0

Afborganir langtímaskulda -22.263 -20.523 -19.877 -19.520 -16.127 -17.453 -15.600 -11.253

Greiddur arður -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -5.500 -5.500 -6.000 -6.000

Fjármögnunarhreyfingar alls 4.703 -13.917 -13.744 -14.020 -10.127 -13.453 -20.900 -17.253

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 6.935 -6.790 -2.057 -4.364 455 2 -1.984 92

Handbært fé í ársbyrjun 8.657 15.816 9.026 6.962 2.598 3.053 3.055 1.072

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé 228 0 -7 0 0 0 0 0

Handbært fé í lok tímabils 15.820 9.026 6.962 2.598 3.053 3.055 1.071 1.164
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M I N N I S B L A Ð  
 

 

Til:  Orkuveitu Reykjavíkur  

 

Frá: LEX / Guðmundur Ingvi Sigurðsson og Hjalti Geir Erlendsson lögmenn 

 

Dags:  24. september 2021 

 

Efni:  Kjarnastarfsemi OR og áformuð stofnun Carbfix hf. 

 

 

I. 

Inngangur 

 

1. Að beiðni Orkuveitu Reykjavíkur (OR) kemur hér til skoðunar hvort og þá hvernig fyrirhuguð 

stofnun hlutafélags um Carbfix-tæknina tengist kjarnastarfsemi OR í skilningi laga nr. 

136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.  

 

II. 

Lagaheimild til stofnunar hlutafélags  

m.t.t. kjarnastarfsemi OR 

 

A. Kjarnastarfsemi OR 

 

2. Í 1. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur segir að OR sé sameignarfyrirtæki í 

eigu Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar. Einnig segir að fyrirtækið 

sé sjálfstæður lögaðili með sjálfstæðan fjárhag og reikningshald og sjálfstæða skattaðild. Í 

1. mgr. 2. gr. laganna er skýrt kveðið á um að OR sé heimilt að eiga dótturfélög og eiga 

hlut í félögum. Þannig er OR gert kleift að uppfylla skilyrði raforkulaga um aðskilnað 

sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi, sem byggjast á EES-löggjöf. Þó svo OR starfi sem 

sameignarfyrirtæki og þar af leiðandi rekið á einkaréttarlegum grunni þarf starfsemi 

fyrirtækisins og dótturfyrirtækja engu að síður að samræmast 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2013, þar sem fjallað er um hlutverk og heimildir fyrirtækisins: 

 

„Orkuveita Reykjavíkur og dótturfélög stunda vinnslu, framleiðslu og sölu raforku og heits vatns 

og gufu og rekstur grunnkerfa, svo sem dreifiveitu rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og 

gagnaveitu, auk annarrar starfsemi sem hefur sambærilega stöðu. Einnig þá starfsemi aðra sem 

nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, enda 

tengist hún kjarnastarfsemi fyrirtækisins.“ 

 

3. Framangreint ákvæði er að mestu leyti sambærilegt því sem var í gildistíð eldri laga nr. 

139/2001, um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, að því frátöldu að 
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samkvæmt eldri lögum var OR einnig heimilt að stunda aðra „viðskipta- og 

fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.“1 Sú heimild var felld á brott 

með gildistöku núgildandi laga. Að auki bættist við skilyrði um að önnur starfsemi OR sem 

nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, 

þurfi að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Hlutverk og heimildir OR og dótturfélaga 

samkvæmt núgildandi lögum nr. 136/2013 virðast þar af leiðandi þrengri en þær voru 

samkvæmt eldri lögum nr. 139/2001. Í tengslum við efni þessa minnisblaðs er þó rétt að 

vekja athygli á því að lögbundin starfsemi OR samkvæmt núgildandi lögum frá 2013 er ekki 

bundin við þrönga upptalningu á því sem talið er í fyrsta málslið 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2013. Þetta helgast af tilvísun til „annarrar starfsemi sem hefur sambærilega stöðu“. 

 

4. Tilvísun til „kjarnastarfsemi fyrirtækisins“ var ekki í upphaflega frumvarpinu sem varð að 

núgildandi lögum nr. 136/2013, heldur var bætt við í meðförum þingsins samkvæmt tillögu 

meirihluta atvinnuveganefndar Alþingis. Í nefndaráliti meirihlutans kemur fram að meirihluti 

nefndarinnar telji að í kjarnastarfsemi OR felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 

fráveitu sem og sala og framleiðsla á rafmagni og heitu og köldu vatni og er þar vísað til 

þágildandi eigendastefnu OR frá 2012.2 Hér skal tekið fram að eigendastefna OR var 

uppfærð 25. apríl 2014, og þar segir nú um kjarnastarfsemi, í 3. gr.: 

  

„Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu, 

sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. Orkuveita Reykjavíkur getur nýtt þekkingu 

fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum 

eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra (áhersla LEX).“ 

 

5. Í sameignarsamningi OR, sem byggist á 2. mgr. 5. gr. laga nr. 136/2013, er ákvæði sem 

fjallar um tilgang OR sem virðist endurspegla mjög framangreinda 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2012. Hugtakið „kjarnastarfsemi“ kemur einnig fram í gr. 13.3 sameignarsamningsins, 

þar sem segir að ákvörðun um sölu, framsal eða annars konar aðskilnað kjarnastarfsemi, 

eins og hún sé skilgreind í eigendastefnu hverju sinni, frá sameignarfyrirtækinu eða 

dótturfélögum þess, séu háð samþykki allra sameigenda.  

 

6. Við mat á því hvað telst vera kjarnastarfsemi OR er einnig rétt að horfa til þess sem segir 

um tilgang fyrirtækisins í 2. gr. reglugerðar nr. 297/2006 um Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. 6. 

gr. laga nr. 136/2013: 

 
1 Ákvæði 2. gr. eldri laga um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 139/2001 svar eftirfarandi: „Tilgangur Orkuveitu 
Reykjavíkur er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og sala afurða fyrirtækisins ásamt 
hverri þeirri starfsemi annarri sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og 
iðnþróun og nýsköpun af hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 
stjórnar hverju sinni. Heimilt er Orkuveitu Reykjavíkur að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum félögum.“ 
2 Í nefndarálitinu segir um þetta: „Rætt var um 2. gr. frumvarpsins þar sem starfsemi Orkuveitu 
Reykjavíkur er afmörkuð. Í 2. mgr. 2. gr. er kveðið á um „aðra starfsemi“ fyrirtækisins, þ.e. að fyrirtækið 
geti stundað aðra starfsemi sem geti nýtt rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og 
iðnþróun og nýsköpun. Meiri hlutinn leggur til að því verði bætt við 2. mgr. að slík önnur starfsemi verði 
að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Meiri hlutinn telur að í kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur 
felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu sem og sala og framleiðsla á rafmagni og heitu og 
köldu vatni. Framangreind atriði eru talin til kjarnastarfsemi í eigendastefnu fyrirtækisins sem var 
samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkurborgar 19. júní 2012, bæjarstjórn Akraneskaupstaðar 12. júlí 2012 
og sveitarstjórn Borgarbyggðar 21. júní 2012.“ Nefndarálit um frumvarp til laga um Orkuveitu 
Reykjavíkur. Frá meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 384, 178. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/143/s/0384.html  

https://www.althingi.is/altext/143/s/0384.html
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„Tilgangur Orkuveitu Reykjavíkur er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og 

sala afurða fyrirtækisins, uppbygging og rekstur fráveitukerfa, ásamt hverri þeirri starfsemi 

annarri sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og iðnþróun og 

nýsköpun af hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 

stjórnar hverju sinni. Heimilt er Orkuveitu Reykjavíkur að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum 

félögum.“ 

 

7. Athygli vekur að tilgangur OR samkvæmt framangreindu ákvæði í reglugerð nr. 297/2013 

er mun rýmri en afmörkun starfsheimilda fyrirtækisins samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2013. Það helgast vaflaust af því að reglugerðin var sett í gildistíð eldri laga og þetta 

ákvæði hefur ekki verið uppfært eftir að núgildandi lög um OR öðluðust gildi 2013. 

 

8. Að öllu virtu verður því að telja að kjarnastarfsemi OR sé sú starfsemi sem fellur að orðalagi 

fyrri málsliðar 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 og eigendastefnu fyrirtækisins, þ.e. vinnsla, 

framleiðsla og sala raforku og heits vatns og gufu og rekstur grunnkerfa, svo sem dreifiveitu 

rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu, auk annarrar starfsemi sem hefur 

sambærilega stöðu.  

 

B. Önnur starfsemi sem tengist kjarnastarfsemi OR 

 

9. Til viðbótar við kjarnastarfsemi fyrirtækisins er OR og dótturfyrirtækjum heimilt að viðhafa 

„aðra starfsemi“ sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og 

iðnþróun og nýsköpun, en þó með fyrirvara um að slík starfsemi tengist kjarnastarfsemi 

fyrirtækisins, sbr. síðari málslið 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013. Hvað nýsköpun og þróun 

varðar, er einnig rétt að vekja athygli á 8. gr. reglugerðar nr. 297/2006 um Orkuveitu 

Reykjavíkur, þar sem segir að innan OR skuli starfrækt sérstakt svið eða deild sem sinni 

nýsköpun og markaðsstarfi vegna sölu á orku, þróunar- og rannsóknarverkefnum, 

hérlendis og erlendis. Skuli starfsemi þessari markaður rammi í stefnumótun fyrirtækisins. 

Af þessu má ráða að OR sé beinlínis ætlað að stunda nýsköpunar- og 

rannsóknarstarfsemi, að því gefnu að hún tengist kjarnastarfseminni.  

 

10. Skilyrði laga um að „önnur starfsemi“ OR þurfi að tengjast kjarnastarfsemi er ekki skýrð 

með nákvæmum hætti í lögskýringargögnum. Ætla má að hér hafi löggjafinn fyrst og fremst 

verið að sporna gegn því að OR réðist í verkefni sem tengjast ekki á nokkurn hátt veitu eða 

orkustarfsemi OR eða sérþekkingu sem fyrirtækið býr yfir. Má í þessu sambandi nefna 

risarækjueldi sem OR starfrækti í byrjun aldarinnar,3 og sömuleiðis áhættusöm 

fjárfestingarverkefni í tengslum við dótturfélag OR, Reykjavík Energy Invest (REI), sem 

komust í hámæli árið 2007.4 Rétt er þó að taka fram að lagaumgjörð í kringum 

fjárfestingarheimildir OR hafa verið endurskoðaðar eftir að þessi mál komu upp, m.a. með 

tilliti til skuldbindinga samkvæmt EES-rétti um ríkisstyrkjareglur og opinberar fjárfestingar, 

sbr. 3. gr. í lögum nr. 136/2013. 

 

 

 
3 Frétt mbl.is, „Risarækjueldi hefur engum tekjum skilað“, dags. 21. september 2007, slóð: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/09/21/risaraekjueldi_hefur_engum_tekjum_skilad/  
4 Sbr. t.d. umfjöllun í bréfi umboðsmanns Alþingis til borgarstjórnar Reykjavíkur 31. desember 2008, mál 
5117/2007 (REI-málið), slóð: https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1269/skoda/mal/  

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/09/21/risaraekjueldi_hefur_engum_tekjum_skilad/
https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1269/skoda/mal/
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C. Hvernig fellur Carbfix að kjarnastarfsemi OR? 

 

11. Carbfix-aðferðin varð til sem samstarfsverkefni OR, Háskóla Íslands og annarra háskóla. 

Við þróun tækninnar nýttust tvímælalaust rannsóknir, búnaður, aðstaða og þekking OR og 

dótturfélaga. Aðferðin var aðallega þróuð í Hellisheiðarvirkjun sem er jarðhitavirkjun á 

Hengilssvæðinu í eigu Orku náttúrunnar, dótturfyrirtækis OR. Starfsemi 

Hellisheiðarvirkjunar telst óumdeilanlega hluti af kjarnastarfsemi Orku náttúrunnar. Þar fer 

fram framleiðsla á heitu vatni fyrir höfuðborgarsvæðið auk þess sem gufuhverflar eru nýttir 

til að framleiða rafmagn á sjálfbæran hátt. Carbfix-aðferðin hefur síðan nýst með góðum 

árangri í lofthreinsistöð sem hreinsar um 75% af brennisteinsvetni (H2S) og ríflega 30% af 

koltvísýringi (CO2) sem leyst eru upp í vatni og veitt í niðurrennsliskerfi. Þannig hefur notkun 

Carbfix-aðferðarinnar spornað verulega gegn óæskilegum umhverfisáhrifum frá útblæstri 

Hellisheiðarvirkjunar. Carbfix og Orka náttúrunnar vinna nú að fullskölun tækninnar við 

Hellisheiðarvirkjun auk þess sem tilraunáföngum og -förgun CO2 og H2S er í undirbúningi 

á Nesjavöllum. 

 

12. Þróun og notkun Carbfix-aðferðarinnar helst einnig í hendur við eigendastefnu OR þar sem 

segir meðal annars í 1. gr. að í starfsemi fyrirtækisins skuli áhersla lögð á virðingu gagnvart 

umhverfinu og ábyrga nýtingu auðlinda sem og að umgangast náttúruna og auðlindir og af 

virðingu. Þá segir í 2. gr. eigendastefnu OR að fyrirtækið skuli nýta auðlindir á ábyrgan, 

sjálfbæran og hagkvæman hátt og af virðingu fyrir náttúrunni án þess að ganga á rétt 

komandi kynslóða. Carbfix-verkefnið samræmist einnig umhverfis- og auðlindastefnu OR, 

sem felur meðal annars í sér kolefnishlutleysi fyrir árslok 2030. 

 

13. Óhætt er að fullyrða að aðkoma OR og dótturfyrirtækja að þróun Carbfix-aðferðarinnar sem 

og notkun tækninnar í virkjunum fyrirtækjanna tengist kjarnastarfsemi þeirra og þeim 

starfsheimildum sem leiða af 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013, um Orkuveitu Reykjavíkur, 

og eigendastefnu OR. 

 

D. Mikilvægi Carbfix í starfsemi OR og afstaða löggjafans og stjórnvalda 

 

14. Carbfix-aðferðin hefur reynst árangursrík og hún mun óhjákvæmilega nýtast öðrum 

rekstraraðilum utan samstæðu OR við að draga úr losum. Veruleg verðmæti kunna því að 

felast í hugverkaréttindum að baki aðferðinni og tækifærum í frekari þróun og útbreiðslu 

tækninnar á heimsvísu. Með þetta í huga var starfsemi OR og dótturfyrirtækja sem lýtur að 

Carbfix-aðferðinni færð í sérstakt dótturfélag með stofnun Carbfix ohf. undir lok árs 2019. 

Carbfix ohf. er að fullu í eigu Orkuveitu Reykjavíkur – eigna ohf. en síðarnefnda félagið 

þjónar bókhaldslegu hlutverki fyrir OR en er ekki með sjálfstæða starfsemi. Fyrirhugað er 

að HÍ eignist hlut fyrir 400 þúsund krónur. Miðað við núverandi hlutafé mun sá eignarhlutur 

nema um 1,1%. 

 

15. Um Carbfix ohf. gilda almennar leikreglur um hlutafélög samkvæmt lögum nr. 2/1995 um 

hlutafélög. Helsta hlutverk félagsins til lengri tíma litið er að halda utan um eign 

hugverkaréttinda að baki Carbfix-aðferðinni og taka á móti hugverkagreiðslum. Samþykktir 

félagsins voru staðfestar á hluthafafundi 20. desember 2019 og þar segir í 3. gr. að 

tilgangur Carbfix ohf. sé að stuðla að frekari þróun og útbreiðslu Carbfix 

kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn loftslagsbreytingum. Á vefsíðu Carbfix ohf. segir 
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enn fremur að markmið félagsins sé „að gegna lykilhlutverki í baráttunni gegn 

hamfarahlýnun með því að farga einum milljarði tonna af koltvísýringi eins fljótt og hægt 

er.“5 

 

16. Fyrir liggur að einkaaðilar, ekki síst stóriðjufyrirtæki og fjárfestar, hafa lýst yfir áhuga á að 

nýta Carbfix-aðferðina við kolefnisförgun og jafnvel stofna til einhvers konar samstarfs við 

OR eða dótturfélög. Slík verkefni eru í eðli sínu áhættusöm frumkvöðlaverkefni sem krefjast 

verulegs fjármagns sem hleypur auðveldlega á tugum milljarða króna. Eins og gefur að 

skilja er varhugavert fyrir OR eða dótturfélög að fjármagna slík verkefni, enda lúta þau 

opinberu eignarhaldi. Þar að auki leikur vafi á um það hvort OR eða dótturfélögum sé yfir 

höfuð heimilt að fjármagna slík verkefni með beinum hætti. Þessi afstaða byggist meðal 

annars á orðalagi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem 

heimildir OR til að stofna til fjárhagslega skuldbindinga og gangast í ábyrgð fyrir greiðslum 

er bundin við „þarfir fyrirtækisins“. Í þessu sambandi má vissulega spyrja hvort það sé 

hlutverk OR eða dótturfélaga – og þar með hluti af „þörfum“ fyrirtækisins – að standa í sölu 

og þróun Carbfix-aðferðarinnar á heimsvísu hvað þá að berjast gegn hamfarahlýnun? 

Slíkar áætlanir kunna óneitanlega að virðast nokkuð fjarri venjulegri kjarnastarfsemi 

samkvæmt þröngri túlkun á lögum nr. 136/2013.  

 

17. Að mati undirritaðra verður að skoða málið í stærra samhengi, meðal annars með hliðsjón 

af vilja stjórnvalda og eigenda OR. Við frekara mat á því hvort og hvernig stofnun 

hlutafélags um Carbfix-aðferðina tengist kjarnastarfsemi OR má meðal annars hafa tvennt 

í huga: Í fyrsta lagi er óumdeilt að iðnþróun og nýsköpun í tengslum við Carbfix-tæknina 

tengist kjarnastarfsemi OR, eins og að framan er lýst. Rannsóknir og tilraunastarfsemi hafa 

skilað árangri, tæknin er að festa sig í sessi og hana má nýta annars vegar í starfsemi OR 

og dótturfélaga og hins vegar með því að selja hana til annarra rekstraraðila svo þeir geti 

dregið úr losun í sinni starfsemi. Í öðru lagi verður að hafa hugfast að þegar lög nr. 

136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur voru samþykkt á Alþingi var Carbfix tæknin ekki orðin 

að veruleika á iðnaðarskala. Tilraunaniðurdælingar Carbfix voru að vísu nýafstaðnar en 

niðurstöður vöktunar um hraða bindingu CO2 lágu ekki að fullu fyrir og möguleikar 

tækninnar því ekki verið leiddir í ljós með þeim hætti sem gerðist síðar. Þar að auki voru 

áhrif og umræða um þörf á baráttu gegn loftslagsbreytingum ekki jafn áþreifanleg eða 

aðkallandi og hún er nú. Frá því lög um Orkuveitu Reykjavíkur voru sett árið 2013 hafa 

áherslur í loftslagsmálum tekið verulegum breytingum. Parísarsáttmálinn var t.a.m. 

samþykktur árið 2015 og síðan hafa bæði Evrópusambandið (ESB), íslenska ríkið og 

Reykjavíkurborg sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. 

 

18. Fyrr á þessu ári samþykkti Alþingi lög nr. 12/2021, um breytingu á lögum um hollustuhætti 

og mengunarvarnir, lögum um mat á umhverfisáhrifum og lögum um loftslagsmál 

(niðurdæling koldíoxíðs). Lögin fólu nánar tiltekið í sér breytingar á lögum sem innleiddu 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB um geymslu koltvísýrings í jörðu o.fl. 

Tilskipunin var innleidd hér á landi árið 2015 með þeim hætti að varanleg geymsla 

koltvísýrings í jarðlögum var ekki heimil. Því var breytt með lögum nr. 12/2021. Með 

lagabreytingunni hefur Carbfix-aðferðin einnig verið tengd viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir (ETS). 

 

 
5 Sbr. „Saga Carbfix“, slóð: https://www.carbfix.com/is/saga-carbfix [sótt 20. september 2021]. 

https://www.carbfix.com/is/saga-carbfix
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19. Við skoðun á athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum nr. 12/2021 má glöggt sjá 

að vilji löggjafans stóð til þess að liðka fyrir OR varðandi Carbfix-aðferðina. Þá má geta 

þess að í starfshópi sem samdi drög að frumvarpinu sat fulltrúi frá OR, auk fulltrúa 

umhverfis- og auðlindaráðuneytis og Umhverfisstofnunar. Þá er ítarlega fjallað um Carbfix 

í greinargerð frumvarpsins og tekið er fram að aðferðin sé þróuð af OR. Einnig er tiltekið 

að nokkur fyrirtæki séu með verkefni í gangi eða í undirbúningsfasa sem tengist 

niðurdælingu og steinrenningu hér á landi. Slík verkefni geti verið mikilvæg í tengslum við 

loftslagsmarkmiðin sem ESB og Ísland stefna á að ná á komandi árum og því sé áríðandi 

að tryggja lagalegan grunn verkefnanna. Með hliðsjón af þeim árangri sem Carbfix-aðferðin 

hafi skilað og þeim möguleikum sem hún feli í sér þyki ástæða til að festa hana í sessi. Þá 

segir einnig í greinargerð frumvarpsins að aðstæður á Íslandi bjóði upp á að steingera nær 

ótakmarkað magn af koltvísýringi og ljóst sé að um verulega hagsmuni er að ræða fyrir 

Evrópska efnahagssvæðið í heild sem lúti fyrst og fremst að því að draga úr hnattrænum 

loftslagsbreytingum en muni einnig hafa fjárhagsleg áhrif á þá aðila er muni nýta sér 

möguleika á niðurdælingu koltvísýrings. 

 

20. Fyrir liggur einnig viljayfirlýsing ríkisstjórnarinnar, stóriðjunnar og OR um hreinsun og 

bindingu kolefnis, þar sem Carbfix aðferðin gegnir lykilhlutverki.6 Samkvæmt 

viljayfirlýsingunni verður kannað til hlítar hvort Carbfix-aðferðin geti orðið raunhæfur kostur, 

bæði tæknilega og fjárhagslega, til þess að draga úr losun koltvísýrings frá stóriðju á 

Íslandi. Þá munu fyrirtækin hvert um sig leita leiða til að verða kolefnishlutlaus árið 2040. 

Carbfix-aðferðin gegnir einnig mikilvægu hlutverki í lofslagsáætlun Reykjavíkurborgar, 

stærsta eiganda OR, fyrir árin 2021-2025. Í áætluninni segir meðal annars að „þekking og 

lausnir OR og Carbfix verði þróaðar til bindingar koltvísýrings og eftir atvikum annarra 

gróðurhúsalofttegunda í samvinnu við háskóla og fyrirtæki sem losa mikið.“7 

 

21. Samhliða auknum áherslum á kolefnisbindingu í starfsemi fyrirtækja á allra síðustu árum 

hafa opnast ný tækifæri til að nýta hugvit í orkugeiranum sem ekki blöstu við þegar 

núgildandi lög um OR voru samþykkt árið 2013. Fullyrða má að Carbfix hafi á tiltölulega 

stuttum tíma öðlast veigamikinn sess í starfsemi OR og vart er hægt að halda öðru fram 

en að áframhaldandi aðkoma OR að Carbfix-verkefninu sé eðlileg og standi í nánum 

tengslum við kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Jafnvel mætti halda því fram að Carbfix-

verkefnið hafi færst skrefinu lengra og gæti með tíð og tíma öðlast sess sem hluti af 

kjarnastarfsemi OR. Með hliðsjón af þróun undanfarinna ára, stefnu stjórnvalda og eigenda 

OR telja undirritaðir að í það minnsta megi ekki túlka ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 

á þann veg að það standi í vegi fyrir því að OR geti átt hlut í félagi sem tengist Carbfix-

verkefninu og þannig nýtt hugverkin sín til hagsbóta fyrir hluthafa og eigendur sína.   

 

 

 

 

 

 
6 Sbr. Viljayfirlýsing ríkisstjórnar Íslands, OR, Elkem, Fjarðaáls, Rio Tinto á Íslandi, Norðuráls og PCC 
Bakka, vefslóð frá 18. júní 2019: https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf  
7 Sbr. Reykjavíkurborg: Lofslagsáætlun 2021-2025, slóð: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf  

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf
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III. 

Niðurstöður 

 

22. Óhætt er að fullyrða að aðkoma OR og dótturfyrirtækja að þróun Carbfix-aðferðarinnar sem 

og notkun tækninnar í virkjunum fyrirtækjanna tengist kjarnastarfsemi þeirra og þeim 

starfsheimildum sem leiða af 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013, um Orkuveitu Reykjavíkur, 

og eigendastefnu OR. 

 

23. Að mati okkar er ekki hægt að túlka ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 á þann veg að 

það standi í vegi fyrir því að OR geti átt hlut í félagi sem tengist Carbfix-verkefninu og 

þannig nýtt hugverkin sín til hagsbóta fyrir hluthafa og eigendur sína.   

 

LEX/GIS/HGE 
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M I N N I S B L A Ð  
 


 


Til:  Orkuveitu Reykjavíkur  


 


Frá: LEX / Guðmundur Ingvi Sigurðsson og Hjalti Geir Erlendsson lögmenn 


 


Dags:  24. september 2021 


 


Efni:  Kjarnastarfsemi OR og áformuð stofnun Carbfix hf. 


 


 


I. 


Inngangur 


 


1. Að beiðni Orkuveitu Reykjavíkur (OR) kemur hér til skoðunar hvort og þá hvernig fyrirhuguð 


stofnun hlutafélags um Carbfix-tæknina tengist kjarnastarfsemi OR í skilningi laga nr. 


136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.  


 


II. 


Lagaheimild til stofnunar hlutafélags  


m.t.t. kjarnastarfsemi OR 


 


A. Kjarnastarfsemi OR 


 


2. Í 1. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur segir að OR sé sameignarfyrirtæki í 


eigu Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar. Einnig segir að fyrirtækið 


sé sjálfstæður lögaðili með sjálfstæðan fjárhag og reikningshald og sjálfstæða skattaðild. Í 


1. mgr. 2. gr. laganna er skýrt kveðið á um að OR sé heimilt að eiga dótturfélög og eiga 


hlut í félögum. Þannig er OR gert kleift að uppfylla skilyrði raforkulaga um aðskilnað 


sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi, sem byggjast á EES-löggjöf. Þó svo OR starfi sem 


sameignarfyrirtæki og þar af leiðandi rekið á einkaréttarlegum grunni þarf starfsemi 


fyrirtækisins og dótturfyrirtækja engu að síður að samræmast 2. mgr. 2. gr. laga nr. 


136/2013, þar sem fjallað er um hlutverk og heimildir fyrirtækisins: 


 


„Orkuveita Reykjavíkur og dótturfélög stunda vinnslu, framleiðslu og sölu raforku og heits vatns 


og gufu og rekstur grunnkerfa, svo sem dreifiveitu rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og 


gagnaveitu, auk annarrar starfsemi sem hefur sambærilega stöðu. Einnig þá starfsemi aðra sem 


nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, enda 


tengist hún kjarnastarfsemi fyrirtækisins.“ 


 


3. Framangreint ákvæði er að mestu leyti sambærilegt því sem var í gildistíð eldri laga nr. 


139/2001, um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, að því frátöldu að 
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samkvæmt eldri lögum var OR einnig heimilt að stunda aðra „viðskipta- og 


fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.“1 Sú heimild var felld á brott 


með gildistöku núgildandi laga. Að auki bættist við skilyrði um að önnur starfsemi OR sem 


nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, 


þurfi að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Hlutverk og heimildir OR og dótturfélaga 


samkvæmt núgildandi lögum nr. 136/2013 virðast þar af leiðandi þrengri en þær voru 


samkvæmt eldri lögum nr. 139/2001. Í tengslum við efni þessa minnisblaðs er þó rétt að 


vekja athygli á því að lögbundin starfsemi OR samkvæmt núgildandi lögum frá 2013 er ekki 


bundin við þrönga upptalningu á því sem talið er í fyrsta málslið 2. mgr. 2. gr. laga nr. 


136/2013. Þetta helgast af tilvísun til „annarrar starfsemi sem hefur sambærilega stöðu“. 


 


4. Tilvísun til „kjarnastarfsemi fyrirtækisins“ var ekki í upphaflega frumvarpinu sem varð að 


núgildandi lögum nr. 136/2013, heldur var bætt við í meðförum þingsins samkvæmt tillögu 


meirihluta atvinnuveganefndar Alþingis. Í nefndaráliti meirihlutans kemur fram að meirihluti 


nefndarinnar telji að í kjarnastarfsemi OR felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 


fráveitu sem og sala og framleiðsla á rafmagni og heitu og köldu vatni og er þar vísað til 


þágildandi eigendastefnu OR frá 2012.2 Hér skal tekið fram að eigendastefna OR var 


uppfærð 25. apríl 2014, og þar segir nú um kjarnastarfsemi, í 3. gr.: 


  


„Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu, 


sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. Orkuveita Reykjavíkur getur nýtt þekkingu 


fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum 


eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra (áhersla LEX).“ 


 


5. Í sameignarsamningi OR, sem byggist á 2. mgr. 5. gr. laga nr. 136/2013, er ákvæði sem 


fjallar um tilgang OR sem virðist endurspegla mjög framangreinda 2. mgr. 2. gr. laga nr. 


136/2012. Hugtakið „kjarnastarfsemi“ kemur einnig fram í gr. 13.3 sameignarsamningsins, 


þar sem segir að ákvörðun um sölu, framsal eða annars konar aðskilnað kjarnastarfsemi, 


eins og hún sé skilgreind í eigendastefnu hverju sinni, frá sameignarfyrirtækinu eða 


dótturfélögum þess, séu háð samþykki allra sameigenda.  


 


6. Við mat á því hvað telst vera kjarnastarfsemi OR er einnig rétt að horfa til þess sem segir 


um tilgang fyrirtækisins í 2. gr. reglugerðar nr. 297/2006 um Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. 6. 


gr. laga nr. 136/2013: 


 
1 Ákvæði 2. gr. eldri laga um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 139/2001 svar eftirfarandi: „Tilgangur Orkuveitu 
Reykjavíkur er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og sala afurða fyrirtækisins ásamt 
hverri þeirri starfsemi annarri sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og 
iðnþróun og nýsköpun af hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 
stjórnar hverju sinni. Heimilt er Orkuveitu Reykjavíkur að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum félögum.“ 
2 Í nefndarálitinu segir um þetta: „Rætt var um 2. gr. frumvarpsins þar sem starfsemi Orkuveitu 
Reykjavíkur er afmörkuð. Í 2. mgr. 2. gr. er kveðið á um „aðra starfsemi“ fyrirtækisins, þ.e. að fyrirtækið 
geti stundað aðra starfsemi sem geti nýtt rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og 
iðnþróun og nýsköpun. Meiri hlutinn leggur til að því verði bætt við 2. mgr. að slík önnur starfsemi verði 
að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Meiri hlutinn telur að í kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur 
felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu sem og sala og framleiðsla á rafmagni og heitu og 
köldu vatni. Framangreind atriði eru talin til kjarnastarfsemi í eigendastefnu fyrirtækisins sem var 
samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkurborgar 19. júní 2012, bæjarstjórn Akraneskaupstaðar 12. júlí 2012 
og sveitarstjórn Borgarbyggðar 21. júní 2012.“ Nefndarálit um frumvarp til laga um Orkuveitu 
Reykjavíkur. Frá meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 384, 178. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/143/s/0384.html  



https://www.althingi.is/altext/143/s/0384.html
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„Tilgangur Orkuveitu Reykjavíkur er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og 


sala afurða fyrirtækisins, uppbygging og rekstur fráveitukerfa, ásamt hverri þeirri starfsemi 


annarri sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og iðnþróun og 


nýsköpun af hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 


stjórnar hverju sinni. Heimilt er Orkuveitu Reykjavíkur að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum 


félögum.“ 


 


7. Athygli vekur að tilgangur OR samkvæmt framangreindu ákvæði í reglugerð nr. 297/2013 


er mun rýmri en afmörkun starfsheimilda fyrirtækisins samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laga nr. 


136/2013. Það helgast vaflaust af því að reglugerðin var sett í gildistíð eldri laga og þetta 


ákvæði hefur ekki verið uppfært eftir að núgildandi lög um OR öðluðust gildi 2013. 


 


8. Að öllu virtu verður því að telja að kjarnastarfsemi OR sé sú starfsemi sem fellur að orðalagi 


fyrri málsliðar 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 og eigendastefnu fyrirtækisins, þ.e. vinnsla, 


framleiðsla og sala raforku og heits vatns og gufu og rekstur grunnkerfa, svo sem dreifiveitu 


rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu, auk annarrar starfsemi sem hefur 


sambærilega stöðu.  


 


B. Önnur starfsemi sem tengist kjarnastarfsemi OR 


 


9. Til viðbótar við kjarnastarfsemi fyrirtækisins er OR og dótturfyrirtækjum heimilt að viðhafa 


„aðra starfsemi“ sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og 


iðnþróun og nýsköpun, en þó með fyrirvara um að slík starfsemi tengist kjarnastarfsemi 


fyrirtækisins, sbr. síðari málslið 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013. Hvað nýsköpun og þróun 


varðar, er einnig rétt að vekja athygli á 8. gr. reglugerðar nr. 297/2006 um Orkuveitu 


Reykjavíkur, þar sem segir að innan OR skuli starfrækt sérstakt svið eða deild sem sinni 


nýsköpun og markaðsstarfi vegna sölu á orku, þróunar- og rannsóknarverkefnum, 


hérlendis og erlendis. Skuli starfsemi þessari markaður rammi í stefnumótun fyrirtækisins. 


Af þessu má ráða að OR sé beinlínis ætlað að stunda nýsköpunar- og 


rannsóknarstarfsemi, að því gefnu að hún tengist kjarnastarfseminni.  


 


10. Skilyrði laga um að „önnur starfsemi“ OR þurfi að tengjast kjarnastarfsemi er ekki skýrð 


með nákvæmum hætti í lögskýringargögnum. Ætla má að hér hafi löggjafinn fyrst og fremst 


verið að sporna gegn því að OR réðist í verkefni sem tengjast ekki á nokkurn hátt veitu eða 


orkustarfsemi OR eða sérþekkingu sem fyrirtækið býr yfir. Má í þessu sambandi nefna 


risarækjueldi sem OR starfrækti í byrjun aldarinnar,3 og sömuleiðis áhættusöm 


fjárfestingarverkefni í tengslum við dótturfélag OR, Reykjavík Energy Invest (REI), sem 


komust í hámæli árið 2007.4 Rétt er þó að taka fram að lagaumgjörð í kringum 


fjárfestingarheimildir OR hafa verið endurskoðaðar eftir að þessi mál komu upp, m.a. með 


tilliti til skuldbindinga samkvæmt EES-rétti um ríkisstyrkjareglur og opinberar fjárfestingar, 


sbr. 3. gr. í lögum nr. 136/2013. 


 


 


 
3 Frétt mbl.is, „Risarækjueldi hefur engum tekjum skilað“, dags. 21. september 2007, slóð: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/09/21/risaraekjueldi_hefur_engum_tekjum_skilad/  
4 Sbr. t.d. umfjöllun í bréfi umboðsmanns Alþingis til borgarstjórnar Reykjavíkur 31. desember 2008, mál 
5117/2007 (REI-málið), slóð: https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1269/skoda/mal/  



https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/09/21/risaraekjueldi_hefur_engum_tekjum_skilad/

https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1269/skoda/mal/





4 
 


C. Hvernig fellur Carbfix að kjarnastarfsemi OR? 


 


11. Carbfix-aðferðin varð til sem samstarfsverkefni OR, Háskóla Íslands og annarra háskóla. 


Við þróun tækninnar nýttust tvímælalaust rannsóknir, búnaður, aðstaða og þekking OR og 


dótturfélaga. Aðferðin var aðallega þróuð í Hellisheiðarvirkjun sem er jarðhitavirkjun á 


Hengilssvæðinu í eigu Orku náttúrunnar, dótturfyrirtækis OR. Starfsemi 


Hellisheiðarvirkjunar telst óumdeilanlega hluti af kjarnastarfsemi Orku náttúrunnar. Þar fer 


fram framleiðsla á heitu vatni fyrir höfuðborgarsvæðið auk þess sem gufuhverflar eru nýttir 


til að framleiða rafmagn á sjálfbæran hátt. Carbfix-aðferðin hefur síðan nýst með góðum 


árangri í lofthreinsistöð sem hreinsar um 75% af brennisteinsvetni (H2S) og ríflega 30% af 


koltvísýringi (CO2) sem leyst eru upp í vatni og veitt í niðurrennsliskerfi. Þannig hefur notkun 


Carbfix-aðferðarinnar spornað verulega gegn óæskilegum umhverfisáhrifum frá útblæstri 


Hellisheiðarvirkjunar. Carbfix og Orka náttúrunnar vinna nú að fullskölun tækninnar við 


Hellisheiðarvirkjun auk þess sem tilraunáföngum og -förgun CO2 og H2S er í undirbúningi 


á Nesjavöllum. 


 


12. Þróun og notkun Carbfix-aðferðarinnar helst einnig í hendur við eigendastefnu OR þar sem 


segir meðal annars í 1. gr. að í starfsemi fyrirtækisins skuli áhersla lögð á virðingu gagnvart 


umhverfinu og ábyrga nýtingu auðlinda sem og að umgangast náttúruna og auðlindir og af 


virðingu. Þá segir í 2. gr. eigendastefnu OR að fyrirtækið skuli nýta auðlindir á ábyrgan, 


sjálfbæran og hagkvæman hátt og af virðingu fyrir náttúrunni án þess að ganga á rétt 


komandi kynslóða. Carbfix-verkefnið samræmist einnig umhverfis- og auðlindastefnu OR, 


sem felur meðal annars í sér kolefnishlutleysi fyrir árslok 2030. 


 


13. Óhætt er að fullyrða að aðkoma OR og dótturfyrirtækja að þróun Carbfix-aðferðarinnar sem 


og notkun tækninnar í virkjunum fyrirtækjanna tengist kjarnastarfsemi þeirra og þeim 


starfsheimildum sem leiða af 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013, um Orkuveitu Reykjavíkur, 


og eigendastefnu OR. 


 


D. Mikilvægi Carbfix í starfsemi OR og afstaða löggjafans og stjórnvalda 


 


14. Carbfix-aðferðin hefur reynst árangursrík og hún mun óhjákvæmilega nýtast öðrum 


rekstraraðilum utan samstæðu OR við að draga úr losum. Veruleg verðmæti kunna því að 


felast í hugverkaréttindum að baki aðferðinni og tækifærum í frekari þróun og útbreiðslu 


tækninnar á heimsvísu. Með þetta í huga var starfsemi OR og dótturfyrirtækja sem lýtur að 


Carbfix-aðferðinni færð í sérstakt dótturfélag með stofnun Carbfix ohf. undir lok árs 2019. 


Carbfix ohf. er að fullu í eigu Orkuveitu Reykjavíkur – eigna ohf. en síðarnefnda félagið 


þjónar bókhaldslegu hlutverki fyrir OR en er ekki með sjálfstæða starfsemi. Fyrirhugað er 


að HÍ eignist hlut fyrir 400 þúsund krónur. Miðað við núverandi hlutafé mun sá eignarhlutur 


nema um 1,1%. 


 


15. Um Carbfix ohf. gilda almennar leikreglur um hlutafélög samkvæmt lögum nr. 2/1995 um 


hlutafélög. Helsta hlutverk félagsins til lengri tíma litið er að halda utan um eign 


hugverkaréttinda að baki Carbfix-aðferðinni og taka á móti hugverkagreiðslum. Samþykktir 


félagsins voru staðfestar á hluthafafundi 20. desember 2019 og þar segir í 3. gr. að 


tilgangur Carbfix ohf. sé að stuðla að frekari þróun og útbreiðslu Carbfix 


kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun 


gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn loftslagsbreytingum. Á vefsíðu Carbfix ohf. segir 
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enn fremur að markmið félagsins sé „að gegna lykilhlutverki í baráttunni gegn 


hamfarahlýnun með því að farga einum milljarði tonna af koltvísýringi eins fljótt og hægt 


er.“5 


 


16. Fyrir liggur að einkaaðilar, ekki síst stóriðjufyrirtæki og fjárfestar, hafa lýst yfir áhuga á að 


nýta Carbfix-aðferðina við kolefnisförgun og jafnvel stofna til einhvers konar samstarfs við 


OR eða dótturfélög. Slík verkefni eru í eðli sínu áhættusöm frumkvöðlaverkefni sem krefjast 


verulegs fjármagns sem hleypur auðveldlega á tugum milljarða króna. Eins og gefur að 


skilja er varhugavert fyrir OR eða dótturfélög að fjármagna slík verkefni, enda lúta þau 


opinberu eignarhaldi. Þar að auki leikur vafi á um það hvort OR eða dótturfélögum sé yfir 


höfuð heimilt að fjármagna slík verkefni með beinum hætti. Þessi afstaða byggist meðal 


annars á orðalagi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem 


heimildir OR til að stofna til fjárhagslega skuldbindinga og gangast í ábyrgð fyrir greiðslum 


er bundin við „þarfir fyrirtækisins“. Í þessu sambandi má vissulega spyrja hvort það sé 


hlutverk OR eða dótturfélaga – og þar með hluti af „þörfum“ fyrirtækisins – að standa í sölu 


og þróun Carbfix-aðferðarinnar á heimsvísu hvað þá að berjast gegn hamfarahlýnun? 


Slíkar áætlanir kunna óneitanlega að virðast nokkuð fjarri venjulegri kjarnastarfsemi 


samkvæmt þröngri túlkun á lögum nr. 136/2013.  


 


17. Að mati undirritaðra verður að skoða málið í stærra samhengi, meðal annars með hliðsjón 


af vilja stjórnvalda og eigenda OR. Við frekara mat á því hvort og hvernig stofnun 


hlutafélags um Carbfix-aðferðina tengist kjarnastarfsemi OR má meðal annars hafa tvennt 


í huga: Í fyrsta lagi er óumdeilt að iðnþróun og nýsköpun í tengslum við Carbfix-tæknina 


tengist kjarnastarfsemi OR, eins og að framan er lýst. Rannsóknir og tilraunastarfsemi hafa 


skilað árangri, tæknin er að festa sig í sessi og hana má nýta annars vegar í starfsemi OR 


og dótturfélaga og hins vegar með því að selja hana til annarra rekstraraðila svo þeir geti 


dregið úr losun í sinni starfsemi. Í öðru lagi verður að hafa hugfast að þegar lög nr. 


136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur voru samþykkt á Alþingi var Carbfix tæknin ekki orðin 


að veruleika á iðnaðarskala. Tilraunaniðurdælingar Carbfix voru að vísu nýafstaðnar en 


niðurstöður vöktunar um hraða bindingu CO2 lágu ekki að fullu fyrir og möguleikar 


tækninnar því ekki verið leiddir í ljós með þeim hætti sem gerðist síðar. Þar að auki voru 


áhrif og umræða um þörf á baráttu gegn loftslagsbreytingum ekki jafn áþreifanleg eða 


aðkallandi og hún er nú. Frá því lög um Orkuveitu Reykjavíkur voru sett árið 2013 hafa 


áherslur í loftslagsmálum tekið verulegum breytingum. Parísarsáttmálinn var t.a.m. 


samþykktur árið 2015 og síðan hafa bæði Evrópusambandið (ESB), íslenska ríkið og 


Reykjavíkurborg sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. 


 


18. Fyrr á þessu ári samþykkti Alþingi lög nr. 12/2021, um breytingu á lögum um hollustuhætti 


og mengunarvarnir, lögum um mat á umhverfisáhrifum og lögum um loftslagsmál 


(niðurdæling koldíoxíðs). Lögin fólu nánar tiltekið í sér breytingar á lögum sem innleiddu 


tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB um geymslu koltvísýrings í jörðu o.fl. 


Tilskipunin var innleidd hér á landi árið 2015 með þeim hætti að varanleg geymsla 


koltvísýrings í jarðlögum var ekki heimil. Því var breytt með lögum nr. 12/2021. Með 


lagabreytingunni hefur Carbfix-aðferðin einnig verið tengd viðskiptakerfi ESB með 


losunarheimildir (ETS). 


 


 
5 Sbr. „Saga Carbfix“, slóð: https://www.carbfix.com/is/saga-carbfix [sótt 20. september 2021]. 



https://www.carbfix.com/is/saga-carbfix





6 
 


19. Við skoðun á athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum nr. 12/2021 má glöggt sjá 


að vilji löggjafans stóð til þess að liðka fyrir OR varðandi Carbfix-aðferðina. Þá má geta 


þess að í starfshópi sem samdi drög að frumvarpinu sat fulltrúi frá OR, auk fulltrúa 


umhverfis- og auðlindaráðuneytis og Umhverfisstofnunar. Þá er ítarlega fjallað um Carbfix 


í greinargerð frumvarpsins og tekið er fram að aðferðin sé þróuð af OR. Einnig er tiltekið 


að nokkur fyrirtæki séu með verkefni í gangi eða í undirbúningsfasa sem tengist 


niðurdælingu og steinrenningu hér á landi. Slík verkefni geti verið mikilvæg í tengslum við 


loftslagsmarkmiðin sem ESB og Ísland stefna á að ná á komandi árum og því sé áríðandi 


að tryggja lagalegan grunn verkefnanna. Með hliðsjón af þeim árangri sem Carbfix-aðferðin 


hafi skilað og þeim möguleikum sem hún feli í sér þyki ástæða til að festa hana í sessi. Þá 


segir einnig í greinargerð frumvarpsins að aðstæður á Íslandi bjóði upp á að steingera nær 


ótakmarkað magn af koltvísýringi og ljóst sé að um verulega hagsmuni er að ræða fyrir 


Evrópska efnahagssvæðið í heild sem lúti fyrst og fremst að því að draga úr hnattrænum 


loftslagsbreytingum en muni einnig hafa fjárhagsleg áhrif á þá aðila er muni nýta sér 


möguleika á niðurdælingu koltvísýrings. 


 


20. Fyrir liggur einnig viljayfirlýsing ríkisstjórnarinnar, stóriðjunnar og OR um hreinsun og 


bindingu kolefnis, þar sem Carbfix aðferðin gegnir lykilhlutverki.6 Samkvæmt 


viljayfirlýsingunni verður kannað til hlítar hvort Carbfix-aðferðin geti orðið raunhæfur kostur, 


bæði tæknilega og fjárhagslega, til þess að draga úr losun koltvísýrings frá stóriðju á 


Íslandi. Þá munu fyrirtækin hvert um sig leita leiða til að verða kolefnishlutlaus árið 2040. 


Carbfix-aðferðin gegnir einnig mikilvægu hlutverki í lofslagsáætlun Reykjavíkurborgar, 


stærsta eiganda OR, fyrir árin 2021-2025. Í áætluninni segir meðal annars að „þekking og 


lausnir OR og Carbfix verði þróaðar til bindingar koltvísýrings og eftir atvikum annarra 


gróðurhúsalofttegunda í samvinnu við háskóla og fyrirtæki sem losa mikið.“7 


 


21. Samhliða auknum áherslum á kolefnisbindingu í starfsemi fyrirtækja á allra síðustu árum 


hafa opnast ný tækifæri til að nýta hugvit í orkugeiranum sem ekki blöstu við þegar 


núgildandi lög um OR voru samþykkt árið 2013. Fullyrða má að Carbfix hafi á tiltölulega 


stuttum tíma öðlast veigamikinn sess í starfsemi OR og vart er hægt að halda öðru fram 


en að áframhaldandi aðkoma OR að Carbfix-verkefninu sé eðlileg og standi í nánum 


tengslum við kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Jafnvel mætti halda því fram að Carbfix-


verkefnið hafi færst skrefinu lengra og gæti með tíð og tíma öðlast sess sem hluti af 


kjarnastarfsemi OR. Með hliðsjón af þróun undanfarinna ára, stefnu stjórnvalda og eigenda 


OR telja undirritaðir að í það minnsta megi ekki túlka ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 


á þann veg að það standi í vegi fyrir því að OR geti átt hlut í félagi sem tengist Carbfix-


verkefninu og þannig nýtt hugverkin sín til hagsbóta fyrir hluthafa og eigendur sína.   


 


 


 


 


 


 
6 Sbr. Viljayfirlýsing ríkisstjórnar Íslands, OR, Elkem, Fjarðaáls, Rio Tinto á Íslandi, Norðuráls og PCC 
Bakka, vefslóð frá 18. júní 2019: https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf  
7 Sbr. Reykjavíkurborg: Lofslagsáætlun 2021-2025, slóð: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf  



https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf

https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf
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III. 


Niðurstöður 


 


22. Óhætt er að fullyrða að aðkoma OR og dótturfyrirtækja að þróun Carbfix-aðferðarinnar sem 


og notkun tækninnar í virkjunum fyrirtækjanna tengist kjarnastarfsemi þeirra og þeim 


starfsheimildum sem leiða af 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013, um Orkuveitu Reykjavíkur, 


og eigendastefnu OR. 


 


23. Að mati okkar er ekki hægt að túlka ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 á þann veg að 


það standi í vegi fyrir því að OR geti átt hlut í félagi sem tengist Carbfix-verkefninu og 


þannig nýtt hugverkin sín til hagsbóta fyrir hluthafa og eigendur sína.   


 


LEX/GIS/HGE 
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Hlutverk og skipulag Orkuveitu Reykjavíkur 
 


Orkuveita Reykjavíkur er orku- og veitufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum í 


þeim sveitarfélögum sem hún þjónar. Hún nýtir auðlindir á ábyrgan, sjálfbæran og 


hagkvæman hátt og af virðingu fyrir náttúrunni án þess að ganga á rétt komandi 


kynslóða. Gildi Orkuveitu Reykjavíkur eru 
 


 
 


Skipulag OR má rekja til gildistöku breytinga á raforkulögum í ársbyrjun 2014. OR 


er nú samstæða þjónustufyrirtækja með þjónandi móðurfélagi. Dótturfélögin eru 


Veitur, sem sér um uppbyggingu og rekstur veitukerfa sem flest eru starfsrækt með 


sérleyfi, Orka náttúrunnar, sem rekur orkuver og selur rafmagn á samkeppnis-


markaði, Ljósleiðarinn, en undir merkjum hans byggir Gagnaveita Reykjavíkur upp 


fjarskiptakerfi á samkeppnismarkaði, og Carbfix, sprotafyrirtæki til útbreiðslu á 


samnefndri aðferð til kolefnisbindingar. 


 


OR samstæðan 


 
Móðurfélagið, Orkuveita Reykjavíkur, er sameignarfyrirtæki sem starfar samkvæmt 


sérstökum lögum. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur eru þrír; Reykjavíkurborg, 


Akraneskaupstaður og Borgarbyggð. OR lýtur stjórn sem kjörin er af sveitarstjórnum 


eigenda. Forstjóri OR fer með hluti OR í dótturfélögum. Innan móðurfélagsins eru 


fjögur svið sem þjóna allri samstæðunni; Mannauður og menning sem heldur utan 


um  mannauðsmál, símenntun og aðbúnað, Rannsóknir og nýsköpun sem er 


sameiginlegt þróunarsvið vísinda- og tæknifólks, Fjármál sem hefur meðal annars 


umsjón með fjármögnum, reikningshaldi, upplýsingatækni, innkaupum og 


áhættustýringu og Þjónusta sem hefur meðal annars umsjón með þjónustuveri og 


reikningagerð. Undir forstjóra heyra Stjórnhættir og stefna þar sem starfa 


sérfræðingar í ýmsum málaflokkum sem starfa með öllum fyrirtækjunum í 


samstæðunni.  


Skipurit samstæðu OR 


 


 


Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur 
 


 
 


Fyrstu arðgreiðslur til eigenda eftir hrun voru árið 2017..  


Arðgreiðslur taka ávallt mið af: 


• arðgreiðsluskilyrðum sem stjórn OR og eigendur samþykktu undir lok árs 


2015, 


• markmiðum stjórnar og eigenda um arðsemi rekstursins og einstakra þátta 


hans, 


• kröfu í eigendastefnu OR um sanngjarnt verð fyrir þjónustu og 


• opinberum reglum um arðsemi sérleyfisþátta. 
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Stefna OR 
 


OR nýtir náttúruna á ábyrgan, sjálfbæran og hagkvæman hátt og af virðingu án þess 


að ganga á rétt komandi kynslóða. OR kappkostar að mæta þörfum viðskiptavina 


með góðri þjónustu á sanngjörnu verði, traustum rekstri og hlýju viðmóti. 


Framtíðarsýn samstæðunnar hvílir á nokkrum grunnstoðum og hefur 


samfélagsábyrgð að leiðarljósi. Grunnstoðirnar eru lykiláherslur í starfseminni: 


• Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmni sem tryggir þjónustu í takti við 


þarfir samfélagsins 


• Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt 


• Vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum  


• Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer 


saman 


• Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og örugga þjónustu 


Heildarstefna OR er stefna samstæðunnar. Svið og dótturfélög í samstæðu OR hafa 


jafnframt mótað sér framtíðarsýn og stefnu varðandi það hvernig þau uppfylla 


hlutverk sitt innan samstæðunnar þannig að þau geti sameiginlega náð árangri. 


 


Stefnuhús OR 


Stefnuhús OR getur hver og einn starfsmaður samstæðunnar nýtt sér til að 


forgangsraða verkefnum út frá virði og sameiginlegum áherslum. 


  


Inngangur 
 


Fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022 og langtímaspá fyrir 


árin 2023-2027 er samandregin fyrir móðurfélagið og dótturfélögin Veitur, Orku 


náttúrunnar, Gagnaveitu Reykjavíkur og Carbfix. Spá hvers dótturfélags hlaut 


samþykki viðkomandi stjórnar áður en samstæðuspáin var samþykkt í stjórn OR. 


Við gerð fjárhagsspár fyrir samstæðu OR er beitt stefnumiðaðri spágerð (e. Beyond 


budgeting). Í aðferðinni felst að skráð stefna fyrirtækjanna er lögð til grundvallar og 


þau mælanlegu markmið sem af stefnunni leiða. Meginmarkmið samstæðu OR er 


að gegna þeim grunnhlutverkum sem lýst er í eigendastefnu OR af samfélagslegri 


ábyrgð. Fyrirtækin hafa komið sér upp margvíslegum mælikvörðum í þessu skyni og 


er staða þeirra birt árlega í Ársskýrslu OR. Fjárhagsleg markmið og lykilmælikvarðar 


eru einnig sett fram með myndrænum hætti í þessari spá. 


Þjónustuöryggi veitnanna 2020 


Þjónustuöryggi er reiknað þannig að 


samanlagðri tímalengd ófyrirséðra 


truflana sem viðskiptavinir verða fyrir er 


deilt niður á alla viðskiptavini hverrar 


veitu. Hlutfallið segir svo til um hversu 


stóran hluta ársins að jafnaði hver 


viðskiptavinur naut þjónustu. 


 


Þróun gjaldskrár sérleyfisþjónustu 2014-2021 


 
Frá því að Orkuveitu Reykjavíkur var skipt upp að lagaboði í ársbyrjun 2014 hafa 


gjaldskrár sérleyfisþjónustu ýmist lækkað talsvert eða nánast staðið í stað að 


raungildi. Línuritið sýnir hvernig gjaldskrár sérleyfisþjónustu Veitna hafa þróast frá 


ársbyrjun 2014 miðað við vísitölu neysluverðs, sem sýnd er sem lárétt lína.  
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Helstu fjárfestingarverkefni 


Helstu fjárfestingar sem ráðist er í á spátímabilinu til að efla þjónustuna og treysta 


sjálfbærni starfseminnar eru; 


• Allsherjaruppfærsla á orkumælum hjá viðskiptavinum. Nýir snjallmælar 


skapa tækifæri til fjölbreyttari og betri þjónustu við viðskiptavini. 


• Ný aðveitustöð rafmagns við Sundahöfn í Reykjavík sem í senn eflir 


afhendingaröryggi rafmagns og gefur kost á landtengingu stórra skipa sem 


brenna þá síður jarðefnaeldsneyti. 


• Dælustöð fráveitu við Elliðavog. Hún er af nýrri kynslóð þar sem ekki þarf að 


losa skólp í sjó þó unnið sé að viðhaldi. 


• Tvöföldun Suðuræðar hitaveitu á höfuðborgarsvæðinu og dælustöð sem 


eykur flutningsgetu og rekstraröryggi. 


• Aðlögun og uppbygging veitukerfa vegna Borgarlínu og annarra fjárfestinga 


í innviðum samgangna. 


• Veitukerfi vegna endurbyggingar Höfðahverfis í Reykjavík. 


• Viðhaldsboranir og tvöföldun Hverahlíðarlagnar til gufuöflunar fyrir 


virkjanirnar á Hengilssvæðinu. 


• Uppfærsla stjórnbúnaðar Nesjavallavirkjunar. 


• Jarðfræðirannsóknir á Hengilssvæðinu. 


• Styrking stíflumannvirkja og hreinsun lóns við Andakílsárvirkjun. 


• Lagning ljósleiðara til heimila í þéttbýli Reykjanesbæjar, Árborgar og Voga 


á Vatnsleysuströnd. 


• Önnur uppbygging og styrking gagnaflutningskerfisins sem arðsöm telst, 


meðal annars m.t.t. uppbyggingar 5G farsímakerfis. 


• Frekari þróun og aukin þekking kolefnisförgunar í bergi með það að 


markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn 


loftslagsbreytingum. 


• Uppbygging Elliðaárstöðvar, sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal, ásamt 


frágangi og enduruppbyggingu í dalnum. 


• Enduruppbygging þess hluta skrifstofuhúsnæðis OR við Bæjarháls sem er 


alvarlega skemmdur af raka. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Markmið um aukin lífsgæði 


Orkuveita Reykjavíkur vinnur að fimm skilgreindum markmiðum til ársins 2023 með 


aukin lífsgæði að leiðarljósi. 


     


Heildarfjöldi 


tengjanlegra 


rafbíla 


Stærð 


kolefnisspors 


miðað við árið 


2015 


Fjarvera 


starfsfólks vegna 


veikinda eða 


slysa 


Starfsánægja 


samkvæmt 


greiningu 


Afstaða 


almennings til 


vörumerkja OR 


Markmið: 


40.000 


Staða: 22.029 


Viðmið: -30% 


Markmið: -40% 


Staða: -20% 


Markmið: 


< 3,6% 


Staða: 2,3% 


Viðmið: 4,2 


Markmið: 4,5 


Staða: 4,3 


Viðmið: 5,7 


Markmið: 6,3 


Staða: 6,2 


Viðmið í loftslagsmálum er sótt í Parísarsáttmálann, um starfsánægju í 


gagnagrunninn Ísland í vinnunni og í vörumerkjamælingum meðaltal mælinga á 


afstöðu til vörumerkja íslenskra fyrirtækja á starfssviði samstæðu OR. 


Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 


Orkuveita Reykjavíkur er aðili að Global Compact og starfar að Heimsmarkmiðum 


Sameinuðu þjóðanna með sérstakri áherslu á fimm þeirra.  


     
 


    
Jafnrétti 


kynjanna verði 
tryggt og völd 


allra kvenna og 
stúlkna efld 


Tryggja aðgengi 
að og sjálfbæra 
nýtingu, allra á 
hreinu vatni og 
salernisaðstöðu 


Tryggja öllum 
aðgang að 
öruggri og 


sjálfbærri orku á 
viðráðanlegu 


verði 


Sjálfbær neyslu- 
og framleiðslu-
mynstur verði 


tryggð 


Grípa til bráðra 
aðgerða gegn 


loftslags-
breytingum og 
áhrifum þeirra 


 


 


Fjárhagsspá Orkuveitu Reykjavíkur 2022 og fimm ára spá 2023–2027 fer til 


umfjöllunar hjá Reykjavíkurborg, sem hluti af fjárhagsáætlun samstæðu 


Reykjavíkurborgar.
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Áherslur 2022-2027 


 
 


 
 


 


Hlutverk Hlutverk Veitna er að þróa og byggja 
upp veitukerfi sem eru grundvöllur 
lífsgæða. 


Orka náttúrunnar á og rekur virkjanir 
sem framleiða rafmagn fyrir fyrirtæki 
og heimili um landið allt og heitt vatn 
fyrir veitusvæði Veitna. Tilgangur 
starfsemi Orku náttúrunnar er að 
auka lífsgæði og skapa verðmæti á 
sjálfbæran hátt sem og að vera 
leiðandi afl í nýsköpun og þróun 
endurnýjanlegrar orku. 
 


Tilgangur Gagnaveitu Reykjavíkur 
ehf., sem starfar undir merki 
Ljósleiðarans, er rekstur fjarskipta- 
og gagnaflutningskerfis og skyld 
starfsemi. 


Carbfix stuðlar að frekari þróun, 
þekkingu og útbreiðslu 
kolefnisförgunar í bergi með það að 
markmiði að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og sporna 
gegn loftslagsbreytingum. 


Megináherslur 
2022-2027 


Samkvæmt stefnu og framtíðarsýn 
Veitna, sem var samþykkt vorið 
2018, er starfsfólk félagsins á þeirri 
vegferð að breyta fyrirtækinu úr 
hefðbundnu veitufyrirtæki í 
framsækið þjónustu- og þekkingar-
fyrirtæki sem leggur grunn að 
lífsgæðum og virkni samfélagsins.  
 


Stefna Orku náttúrunnar er leiðarljós 
við gerð þessarar fjárhagsspár. 
Stefnustraumar ON eru fimm talsins: 
Ánægðir viðskiptavinir og fjölbreyttir 
markaðir, fyrirmynd í rekstri, græn 
nýsköpun, stafræn forysta og 
menningin okkar. Meðal áherslna á 
spátímabilinu er ábyrg nýting 
auðlinda; öruggur og hagkvæmur 
virkjanarekstur; þróun jarðhitagarðs, 
þjónusta við rafbílaeigendur og 
markviss skref í átt að sporléttri 
vinnslu. 
 


Áhersla er lögð á að fjölga heimilum 
og fyrirtækjum sem geta tengst 
Ljósleiðaranum og að fjölga 
viðskiptavinum. 


Fjárhagsspá endurspeglar 
stefnuáherslur um að Carbfix sé í 
fararbroddi í umhverfisvænni og 
hagkvæmri kolefnisförgun, vinni að 
frekari þekkingarsköpun og byggi 
upp skilvirkan og hagkvæman 
rekstur. 


Helstu 
fjárfestingar 


Stærstu einstöku fjárfestinga-
verkefnin á tímabilinu eru m.a. 
uppbygging nýrra hverfa á 
höfuðborgarsvæðinu, aðlögun og 
uppbygging veitukerfa vegna 
Borgarlínu og annarra fjárfestinga í 
innviðum samgangna. Endurnýjun á 
aðveituæð hitaveitu Akraness og 
Borgarbyggðar, innleiðing stafrænna 
mæla og bygging nýrrar 
aðveitustöðvar fyrir rafveitu. 


Fjárfestingar ON miða að því að 
tryggja áframhaldandi góða nýtingu 
virkjana og að uppfylla opinberar 
kröfur sem og metnað ON í 
umhverfismálum. Fjárfest verður í 
nauðsynlegri uppfærslu á 
stjórnbúnaði Nesjavallavirkjunar, 
lofthreinsistöð á Hellisheiði í þeim 
tilgangi að gera rekstur 
virkjunarinnar sporlausan árið 2025 
auk þess sem gert er ráð fyrir 
byggingu Hverahlíðarlagnar II, 
endurbótum á stíflumannvirkjum 
Andakílsárvirkjunar og rannsóknum 
á nýjum svæðum. 


Á spátímabilinu er stefnt að því að 
ljúka lagningu ljósleiðara til heimila í 
þéttbýli Reykjanesbæjar, Árborgar 
og Voga á Vatnsleysuströnd. Ásamt 
því að tengja nýbyggingar á 
starfssvæði ljósleiðarans og að opna 
net Ljósleiðarans verði í boði til sem 
flestra heimila og fyrirtækja á 
landinu enda séu verkefni arðbær. 


Uppbygging á frekari 
kolefnishreinsun og -förgun við 
Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjun. 
Undirbúningur uppbyggingar Coda 
Terminal, móttöku- og 
förgunarmiðstöðvar fyrir CO2. 
Fýsileikakönnun á förgun CO2 frá 
Sorpu með sölu á kolefniskvótum að 
markmiði.  
Áframhaldandi nýsköpun og þróun 
Carbfix tækninnar, m.a. með 
tilraunaniðurdælingu með sjó. 
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Forsendur fjárhagsspár OR 2022-2027 
 


Forsendur fjárhagsspár 2022-2027 byggja á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem 


gefin var út í mars 2021 sem og spám frá Seðlabanka Íslands, Reykjavíkurborg og 


Orkuveitu Reykjavíkur. Forsendur um þróun álverðs byggja á upplýsingum frá 


London Metal Exchange. Við vaxtaspár var miðað við fólgna framvirka vexti eftir 


myntum og vaxtakjör einstakra samninga. 


          


  


 


 


 


 


 


 


Forsendur 


Lýsing 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Vísitala neysluverðs, breyting (%) 4,1 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 


Byggingavísitala (%) 5,0 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 


Launavísitala, breyting (%) 7,1 5,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 


Gengisvísitala, breyting (%) -2,1 -1,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 


Álverð, meðalverð ársins ($) 2.421 2.583 2.535 2.484 2.457 2.436 2.382 


 
 


 


Forgangsröðun og mat á fjárfestingum 
 


Í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur er hlutverk og kjarnastarfsemi fyrirtækisins 


skilgreind og liggur hún til grundvallar forgangsröðunar fjárfestinga. Þau verkefni 


sem tilgreind eru í fjárfestingarspá hafa hlotið ítarlega umfjöllun innan fyrirtækisins. 


Fjárfestingarákvarðanir fara í gegnum nokkur stig í undirbúningi með reglulegri 


viðkomu í hliðum (e. Stage-Gate) þar sem hvert og eitt fjárfestingarverkefni þarf í 


senn að standast samræmdar kröfur til slíkra verkefna og samanburð við önnur 


verkefni, meðal annars hvað varðar hagkvæmni og ávinning. Þegar verkefni hefur 


staðist slíkt próf fer það í samþykktarferli hvers fyrirtækis innan samstæðunnar og 


jafnvel til móðurfyrirtækis eða eigenda, sé umfang þess slíkt.  


 


Fjárfestingar í veitukerfum eru umfangsmesti fjárfestingaflokkur innan samstæðu 


OR. Við val slíkra verkefna er enn fremur stuðst við hlutlæga greiningu m.a. á 


eftirfarandi þáttum: 


 


 


 


 


 


 


• Aukinni notkun eða fjölgun viðskiptavina 


• Bilanasögu lagna og búnaðar 


• Aldri lagna eða búnaðar 


• Efni í lögnum og búnaði 


• Ástandsgreiningu lagna 


• Öryggi starfsfólks og viðskiptavina 


• Afhendingaröryggi til viðskiptavina 


• Áhættu 
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Fjárhagsspá 2022-2027 
 


Rekstur 


 
Mynd 1 – Milljarðar króna 


 


Tekjur hækka á spátímabilinu um 13,4 milljarða kr. eða 24,8% að mestu vegna 


aukinnar rafmagnssölu, aukinnar notkunar á heitu vatni og efnissölu. Gert er ráð fyrir 


að rekstrarkostnaður án afskrifta aukist frá 2022 til 2027 um 5,9 milljarða kr. eða 


29,5%. Aukinn rekstrarkostnað má að mestu rekja til verðlagsbreytinga. 


 


EBITDA stendur fyrir framlegð rekstursins án fjármagnsliða, afskrifta og skatta. EBIT 


er rekstrarafkoman án fjármagnsliða og skattgreiðslna. Framlegð reksturs OR 


samstæðunnar hefur verið stöðug og góð síðustu ár. Framlegðin þarf meðal annars 


að standa undir fjárfestingum fyrirtækjanna í samstæðu OR. Reksturinn krefst 


verulegra fjárfestinga til að halda við veitukerfum og virkjunum, sinna nýjum 


viðskiptavinum og mæta auknum kröfum sem til rekstursins eru gerðar. 


 


 


 


 


 


Framlegð 


 
Mynd 2 – EBITDA / Rekstrartekjur 
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Afkoma 


 
Mynd 3 – Milljarðar króna 


Eins og sjá má á mynd 3 er gert ráð fyrir að afkoman batni á tímabilinu og er gert 


ráð fyrir að hún verði jákvæð um 17,9 milljarð kr. árið 2027. Hafa ber í huga að 


óreglulegir fjármagnsliðir eins og breytingar á virði framvirkra raforkusölusamninga 


geta haft veruleg áhrif á afkomu félagsins. 


 


Eignir og eiginfjárhlutfall 


 
Mynd 4 – Eignir í milljörðum króna 


 


Áætlað er að eignir hækki á næstu árum vegna aukinna fjárfestinga í veitukerfum 


OR. Áfram verði haldið á þeirri vegferð að greiða niður skuldir. Eiginfjárhlutfall 


styrkist jafnt og þétt á tímabilinu 2022-2027, þ.e. frá því að vera 52,5% í árslok 2022 


í 62,1% í árslok 2027. 


 


Handbært fé 2022-2027 með bundnum innstæðum og markaðsverðbréfum 


 


 
Mynd 5 – Milljarðar króna 


Handbært fé frá rekstri er einkum nýtt til fjárfestinga og afborgana af lánum. Hluti 


skulda verður endurfjármagnaður á tímabilinu með nýrri lántöku. Að teknu tilliti til 


væntra tekjuskattgreiðslna og arðgreiðslna er gert ráð fyrir að handbært fé og 


bundnar innstæður í árslok 2027 verði 15,0 milljarðar kr. 
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Fjárfestingar 


 
Mynd 6 – Milljarðar króna 


 


 
Tafla 1 


HELSTU FJÁRFESTINGAR 2022-2027 milljarðar kr. 


Veitukerfi   72,3 


Virkjanir   30,7 


Aðrar fjárfestingar     9,2 


Fjárfestingar alls 112,2 


Fjármögnun 


 
Mynd 7 – Milljarðar króna 
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Afborganir langtímaskulda og handbært fé frá rekstri 


 
Mynd 8 – Milljarðar króna 


Árlegar afborganir skulda eru áætlaðar á milli 11,2 og 19,9 milljarða kr. á árunum 


2022-2027, samtals 99,8 milljarðar kr. 


 


Lántökur eru áætlaðar 43,3 milljarðar kr. á tímabilinu.  


 


Arðgreiðslur til eigenda eru áætlaðar 33 milljarðar kr. á tímabilinu 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nettó vaxtaberandi skuldir og fjármögnunarhreyfingar 


 
Mynd 9 – Milljarðar króna 


Nettó vaxtaberandi skuldir lækka um 35,9 milljarða kr. frá árslokum 2021 samkvæmt 


fjárhagsspá. 
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Lykiltölur 
 


Markvisst er unnið að því að styrkja fjárhag 


fyrirtækisins. Það felur í sér að ná og viðhalda settum 


markmiðum um stöðu lykiltalna í rekstri s.s. 


veltufjárhlutfall, eiginfjárhlutfall, vaxtaþekju o.fl. Spáin 


byggir á ákveðnum lykilmælikvörðum til samræmis 


við áherslur í eigendastefnu OR og beitt er 


stefnumiðaðri spágerð (e. Beyond Budgeting).  


 


Í samræmi við eigendastefnu OR eru í gildi 


arðgreiðsluskilyrði fyrir fyrirtækið. Þau fela í sér að 


fjárhagsleg markmið skulu uppfyllt áður en ákveðið er 


að greiða arð til eigenda og eftir að arður hefur verið 


greiddur. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Markmið  > 40% 


 
Markmið   > 13% 
 


 
  


 


 
 
Markmið  > 1,0 
 


 
 Markmið   > 3,5 
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Horfur og spá 2021-2027 – Rekstrarreikningur  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Raun Horfur Spá Spá Spá Spá Spá Spá


2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027


Rekstrartekjur 48.627 52.305 54.187 56.758 59.499 62.044 64.880 67.614


Rekstrargjöld 19.172 19.295 20.087 21.646 22.959 24.157 25.828 26.012


EBITDA 29.454 33.010 34.100 35.112 36.540 37.886 39.052 41.602


Afskriftir 13.056 13.089 13.525 13.993 14.439 14.862 15.250 15.615


EBIT 16.398 19.921 20.576 21.120 22.101 23.024 23.802 25.987


Fjármagnsliðir -10.848 1.032 -7.636 -6.382 -6.016 -5.796 -5.594 -5.123


Vaxtatekjur 581 359 398 427 513 604 603 593


Vaxtagjöld -7.809 -7.883 -6.523 -6.370 -6.788 -6.939 -6.773 -6.526


Aðrar tekjur (gjöld) af fjáreignum og fjárskuldum -3.621 8.557 -1.510 -438 259 540 575 810


Hagnaður fyrir tekjuskatt 5.550 20.954 12.940 14.737 16.085 17.228 18.207 20.865


Tekjuskattur -78 5.669 1.809 2.152 2.332 2.433 2.486 2.928


Hagnaður (tap) ársins 5.628 15.284 11.131 12.586 13.753 14.795 15.721 17.937
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Horfur og spá 2021-2027 – Efnahagsreikningur   


 


  Raun Horfur Spá Spá Spá Spá Spá Spá


2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr)


Eignir 394.164 391.419 389.661 391.431 397.649 402.073 400.317 404.317


Fastafjármunir 356.110 358.826 359.589 365.751 371.174 375.116 377.224 379.051


Veltufjármunir 38.054 32.593 30.072 25.680 26.476 26.957 23.093 25.266


Eigið fé og skuldir 394.164 391.419 389.661 391.431 397.649 402.073 400.317 404.317


Eigið fé 188.126 198.930 204.432 211.850 220.103 229.398 239.119 251.056


Skuldir 206.038 192.488 185.229 179.581 177.547 172.676 161.198 153.261


Langtímaskuldir 175.626 167.363 156.818 153.504 149.785 145.883 137.723 131.639


Skammtímaskuldir 30.413 25.126 28.411 26.077 27.761 26.793 23.475 21.622
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Horfur og spá 2021-2027 – Sjóðstreymi   


 


 Raun Horfur Spá Spá Spá Spá Spá Spá


2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
(mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) (mkr)


Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 29.330 32.534 34.168 35.119 36.484 37.842 39.012 41.436


Innborgaðar vaxtatekjur 397 359 398 427 513 604 603 593


Greidd vaxtagjöld -4.852 -4.528 -4.481 -4.392 -4.495 -4.344 -4.000 -3.791


Greiddur tekjuskattur -1.710 -1.844 -3.380 -2.481 -3.179 -2.881 -2.899 -2.953


Greiðslur annarra fjármagnsliða -12 -120 -300 551 700 700 700 700


Handbært fé frá rekstri 23.152 26.401 26.405 29.223 30.024 31.921 33.417 35.984


Fjárfestingarhreyfingar


Fjárfesting rekstrarfjármuna -19.310 -19.275 -20.585 -19.567 -19.442 -18.466 -17.000 -17.138


Aðrar fjárfestingarhreyfingar -4.141 0 5.867 0 0 0 2.500 -1.500


Fjárfestingarhreyfingar alls -23.450 -19.275 -14.718 -19.567 -19.442 -18.466 -14.500 -18.638


Fjármögnunarhreyfingar


Ný langtímalán 29.965 10.606 11.133 10.500 11.500 9.500 700 0


Afborganir langtímaskulda -22.263 -20.523 -19.877 -19.520 -16.127 -17.453 -15.600 -11.253


Greiddur arður -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -5.500 -5.500 -6.000 -6.000


Fjármögnunarhreyfingar alls 4.703 -13.917 -13.744 -14.020 -10.127 -13.453 -20.900 -17.253


Hækkun (lækkun) á handbæru fé 6.935 -6.790 -2.057 -4.364 455 2 -1.984 92


Handbært fé í ársbyrjun 8.657 15.816 9.026 6.962 2.598 3.053 3.055 1.072


Áhrif gengisbreytinga á handbært fé 228 0 -7 0 0 0 0 0


Handbært fé í lok tímabils 15.820 9.026 6.962 2.598 3.053 3.055 1.071 1.164







