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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2018, mánudaginn 28. maí kl. 13:15 var haldinn 260. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur.  Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Áslaug 

M. Friðriksdóttir, Kjartan Magnússon, Rakel Óskarsdóttir og Björn Bjarki Þorsteinsson. 
 

Einnig tók þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri og Hallur Símonarson, innri endurskoðandi. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar SF 259 undirrituð og staðfest. 
 

2. Klukkan 13:20 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins 

ásaamt Bryndísi Maríu Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds og kynntu 

ársfjórðungsuppgjör fyrsta ársfjórðungs 2018. Reikningurinn borinn upp og samþykktur 

samhljóða. 
 

Gerð grein fyrir stöðu fjármögnunar. Lögð fram svohljóðandi tillaga. Tillögunni fylgir 

greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur veitir forstjóra og/eða framkvæmdastjóra fjármála 

heimild til fyrirframgreiðslu á öllum útistandandi lánum Dexia Crédit Local. 

Forstjóra og/eða fjármálastjóra er jafnframt veitt heimild til undirritunar allra 

viðeigandi skjala. 

Samþykkt samhljóða. 
 

Lögð fram tillaga svohljóðandi tillaga um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

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

arðgreiðslu að fjárhæð 1.250 milljónir króna. Tillagan felur í sér að fjárhagsleg 

skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu undir álagsprófi. 

Samþykkt samhljóða. 
 

Grettir Haraldsson mætti til fundarins kl. 13:55 og gerði grein fyrir hugmyndum um 

endurbætur á vesturhúsi OR. Umræður. 
 

3. Klukkan 14:15 mætti Íris Lind Sæmundsdóttir til fundarins og kynnti tillögu að 

persónuverndarstefnu. Umræður.  

Persónuverndarstefna samþykkt samhljóða. 
 

4. Hallur Símonarson, innri endurskoðandi, gerði grein fyrir stöðu innri endurskoðunar kl. 

14:40.  
 

5. Klukkan 15:10 kom Jakob S. Friðriksson, viðskiptaþróunarstjóri OR til fundarins og 

kynnti niðurstöðu könnunar á möguleikum þess að hefja á ný raforkuframleiðslu í 

Elliðaárstöðinni. Umræður 
 

6. Undirbúningur aðalfundar. Lagðar fram svohljóðandi tillögur vegna aðalfundar 2018:  
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til 

boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2018 í samræmi við sameignarsamning 

og að höfðu samráði við eigendur. 
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton 

endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 

2018.  
 

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

arðgreiðslu að fjárhæð 1.250 milljónir króna. Tillagan felur í sér að fjárhagsleg 

skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu undir álagsprófi. 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að laun til nefndarmanna í 

starfskjaranefnd verði 47.402 per fund, og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að laun til nefndarmanna í 

starfskjaranefnd verði 47.402 per fund, og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. 
 

7. Klukkan 15:30 gerði formaður að nýju grein fyrir endurskoðun stefnu um 

samfélagsábyrgð. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða með breytingu.  
 

8. Klukkan 15:50 mætti Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri til fundarins og lagði fram 

öryggis- og heilsuverndarstefnu til rýni. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða með 

breytingu. 
 

9. Klukkan 16:03 mætti Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri til fundarins, lagði 

fram og kynnti minnisblað um umhverfismælikvarða, dags. 16. maí 2018. Umræður. 
 

Klukkan 16:15 mætti Edda Sif Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar til 

fundarins, lagði fram og kynnti minnisblað um forðagæslu, dags. 16. maí 2018. 

Umræður. 
 

10. Lagt fram erindi Birgis Finnbogasonar vegna innheimtukröfu dags. 6. maí 2018, ásamt 

minnisblaði framkvæmdastjóra Þjónustu, dags. 16. maí 2018. Umræður. 
 

11. Lagt fram erindi Rúnars Lárussonar dags. 27. apríl 2018. Umræður. Samþykkt að svara 

erindinu með vísan til fyrra svars, dags. 27. ágúst 2015. 
 

12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 28. maí 2018, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Einnig lagt fram minnisblað stefnustjóra um stöðu stefnuverkefna, dags. 

16. maí 2018. Umræður. 
 

13. Önnur mál. 
 

Björn Bjarki Þorsteinsson óskar bókað: 
 

Undirritaður óskar eftir yfirliti um gildandi gjaldskrár til íbúa í 

eigendasveitarfélögunum þremur sem að OR standa á þeim þjónustuþáttum sem OR 

samstæðan veitir í umræddum samfélögum. 

 
 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16:30. 

Næsti fundur verður haldinn 25. júní 2018. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon,  

Rakel Óskarsdóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 







Persónuverndarstefna

Íris Lind Sæmundsdóttir, lögfræðingur

Kynning fyrir samstæðufund og stjórnir

8. maí 2018



• GDPR – Reglugerð ESB 2016/679

– Persónuvernd er hluti EES samningsins

– Reglugerð tekin upp í íslensk lög

– Kemur til framkvæmda í ESB 25. maí 2018

– Upptaka í EES samninginn 6. júlí 2018

• Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu 

persónupplýsinga

– Utanríkisráðherra mun leita fyrirfram samþykkis 

Alþingis til innleiðingar GDPR í EES-Samninginn í 

vikunni

– Setning nýrra laga um persónuvernd fyrir þinglok í 

sumar 

– Við gildistöku laganna öðlast GDPR gildi á Íslandi

Ný persónuverndarlöggjöf



• Eitt meginmarkmiða GDPR er að veita 

einstaklingum betri vernd og færa þeim aukinn 

ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum sínum í 

þeim tilgangi að fela þeim stjórn yfir því hver 

vinnur upplýsingar um þá, hvenær og í hvaða 

tilgangi.

• Á móti eru lagðar auknar og strangari skyldur á 

lögaðila m.t.t. þessara auknu réttinda einstaklinga.

– Skulu m.a. upplýsa einstaklinginn um þá vinnslu 

persónuupplýsinga sem á sér stað

– Og gera grein fyrir því með hvaða hætti staðið er að 

því að tryggja öryggi upplýsinganna

Aukinn réttur einstaklinga



• ... skal ábyrgðaraðilinn gera viðeigandi tæknilegar 

og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja og sýna 

fram á að vinnslan fari fram í samræmi við þessa 

reglugerð. 

• ... skulu ráðstafanirnar, ... m.a. fela í sér að 

ábyrgðaraðili innleiði viðeigandi persónuverndar-

stefnur 
• 24. gr. rgl. 

• Til að geta sýnt fram á farið sé að þessari reglugerð 

sé fylgt ætti ábyrgðaraðilinn að setja sér innri stefnu 

og innleiða ráðstafanir sem fylgja einkum megin-

reglunum um innbyggða persónuvernd og sjálfgefna 

persónuvernd. 
• Aðfararorð rgl. 

Samræmist vinnslan GDPR?

Hægt að sýna fram á það með stefnu og ráðstöfunum



1. Almenn persónuverndarstefna

– Gildir um viðskiptavini og starfsmenn

– Samþykkt sérstaklega í hverju félagi í samstæðu OR

2. Almenn ákvæði um innleiðingu stefnunnar

– Aðskilin skjöl - Viðskiptavinir / Starfsmenn

– Upplýsingagjöf um þau atriði sem ber að upplýsa um við öflun 

upplýsinga

• Almennar upplýsingar um ábyrgðaraðila

• Hvaða upplýsingar eru unnar (flokkar / tegundir)

• Tilgangur vinnslu

• Viðtakendur upplýsinga (innan / utan OR)

• Miðlun upplýsinganna til annars ríkis ef við á  

• Vistunartími - viðmið

• Réttur til aðgangs, leiðréttingar, eyðslu, takmörkunar á vinnslu, 

andmælaréttur

• Réttur til að draga samþykki til baka (ef við á)

• Réttur til að kvarta til Persónuverndar

3. Sértæk skjöl um einstaka vinnslu þar sem við á

– Rafræn vöktun t.d.

Tillaga vinnuhóps 

- Lagskipt nálgun 



Öll meðferð OR á persónuupplýsingum lýtur lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem 

settar eru samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll vinnsla 

persónuupplýsinga innan fyrirtækisins sé í samræmi við 

framangreind lög og tryggir að vinnsluaðilar sem fá aðgang að 

persónuupplýsingum fylgi þeim einnig. 

OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga 

sem á sér stað á vegum fyrirtækisins og í hvaða tilgangi hún er 

unnin. OR tryggir að vinnsla fari ekki fram í öðrum tilgangi en 

upplýst hefur verið um nema með fullri vitneskju og eftir 

atvikum með samþykki hlutaðeigandi.  

Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað 

hjá OR og varðar þá sjálfa. Þeir geta andmælt henni telji þeir 

að hún samræmist ekki gildandi lögum og reglum og eftir 

atvikum krafist þess að röngum, villandi eða ófullkomnum 

persónuupplýsingum um sig verði eytt.  

Persónuverndarstefna OR

- drög að stefnu 



• Stefnuráð 8. maí 2018

• Lagt fyrir dótturfélög

– Veitur 22. maí 2018 

– ON 17. maí 2018 

– GR 18. maí 2018

„samþykki með fyrirvara um samþykki stjórnar OR“

• Stjórn OR 28. maí 2018

• Kynning og framsetning

– Viðskiptavinir

– Starfsmenn

• Áframhaldandi vinna – vinnslusamningar ofl. 

Hvað næst
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Bjarni Bjarnason 

Sendandi: Jakob Sigurður Friðriksson 

Dagsetning: 24. maí 2018 

Efni: Elliðaárstöð - niðurstaða frumhönnunar 

 

Á samstæðufundi 6. júní 2018 var samþykkt að greina frekar hugmyndir um endurræsingu 
Elliðaárstöðvar.  Á samstæðufundinum voru kynntar sviðsmyndir um framtíð 
Elliðaárvirkjunar, sem fólust annars vegar í hætta alfarið rekstri virkjunarinnar og hins vegar 
í uppsetningu á nýrri vélasamstæðu og endurnýjun núverandi fallpípu. Frumhönnun á 
seinni kostinum var sett af stað síðasta haust og voru ráðgjafar frá Mannviti og Verkís 
fengnir til verksins. 

Frumhönnuninni er nú lokið með skýrslu ráðgjafanna í maí 2018, meðfylgjandi. 

Helsta niðurstaðan er að skynsamlegt sé að byggja nýtt stöðvarhús við hlið núverandi húss, 
þó þannig að það sé neðanjarðar og skyggi ekki á núverandi byggingar sem hafa minjagildi. 

Fjárfestingin er öllu meiri en gert var ráð fyrir í forathuguninni, eða 905 mkr. í stað 692 mkr., 
á móti kemur tvennt, annars vegar er áætlaður rekstarkostnaður lægri 21 mkr/ári í stað 40,7 
mkr. og hins vegar er orkugetan hærri (þar með meiri tekjur) 7,2 GWst í stað 5,5 GWst.   

Aukning í orkugetu skýrist fyrst og fremst af möguleika til rekstar virkjunarinnar á sumrin, 
en hingað til hefur virkjunin verið tekin úr rekstri frá 1. maí til 1. október ár hvert.  Þá er búið 
er að draga frá orkugetunni lágmarksrennsli sem þarf til að viðhalda lífríkinu í ánum, en 
væntanlega þarf að bæta einhverju við að sumarlagi til að tryggja laxgöngu því er ekki við 
því að búast að orkugetan nái efri mörkunum, en þetta þarf að kanna betur með fræðingum. 

Tveir kostir eru til skoðunar; 

1. að hætta alfarið rekstri virkjunarinnar og fjarlægja fallpípu, eða 
2. að byggja nýtt stöðvarhús, endurnýja fallpípu og hefja orkuframleiðslu. 

Núvirt sjóðstreymi við fyrri kostinn er:   - 465 mkr.  

Núvirt sjóðstreymi við seinni kostinn er:  - 449 mkr.  

Kostnaður við sviðsmyndirnar er nánast sá sami. 

Sjóðstreymisgreiningin gerir ráð fyrir því að dreifiveita rafmagns reki virkjunina og framleiði 
raforku upp í töp dreifiveitunnar, enda verða nettó árlegar tekjur af virkjuninni um 8 mkr. 
hærri en ef virkjunin væri rekin af öðrum aðila. 

 

 

 



STJÓRNUNARHANDBÓK 
 STEFNA OR UM SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 

 
STE-010-4.0

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 28. 05.2018] 

Ábyrgð: Eiríkur Hjálmarsson Dags. 24.5.2018  1 af 1 
 

 

 
Stefna um samfélagsábyrgð:  
 
Stefna Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis 
við leiðarljós í eigendastefnu fyrirtækisins. 
 
OR gefur reglubundið með greinargóðum og gegnsæjum hætti upplýsingar um frammistöðu fyrirtækisins hvað varðar 
grunnstoðir sjálfbærni og samfélagsábyrgðar; umhverfi, samfélag, stjórnhætti, fjárhag og vinnustaðinn sjálfan. 
Sýna skal fram fram á það með reglubundinni skýrslugjöf hvernig starfsemi OR styður við Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna. 
 
OR kallar eftir skoðunum hagsmunaaðila á því hvort fyrirtækin í samstæðunni standa undir samfélagslegri ábyrgð 
sinni og bregst við ábendingum með skipulegum og sýnilegum hætti. 
 
Tilvísanir 

  SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.  

 



Rýni stefnu í öryggis-, 

heilbrigðis- og 

vinnuverndarmálum

Reynir Guðjónsson 

Stjórnarfundur OR

Maí 2018



• Rýni ÖHV stefnu.

• Rýni markmiða og mælikvarða ÖHV.

Dagskrá



Núverandi ÖHV stefna

Orkuveita Reykjavíkur stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og 

vinnuumhverfismálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  með því 

að skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða almenningur bíður 

heilsutjón vegna starfseminnar.

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna 

sinna og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.

Ekkert verk er svo mikilvægt að fórna megi öryggi fólks við framkvæmd þess.

Öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfismál eru þannig óaðskiljanlegur hluti af allri starfsemi OR.

Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er 

sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.



ÖHV stefna
Engin stefnubreyting lögð til en breyting á orðalagi.

Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ekkert verk er svo mikilvægt að 

fórna hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess.

Orkuveita Reykjavíkur OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum 

og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  með því að skapa slysalausan vinnustað þar 

sem enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir almenningur bíðíur heilsutjón vegna starfseminnar.

Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna sinna og 

leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.

Öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfismál eru þannig óaðskiljanlegur hluti af allri starfsemi OR.

Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 

samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

OR uppfyllir kröfur stjórnvalda í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.



• „skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða

aðrir bíðí heilsutjón vegna starfseminnar”

– 0-slys

• Markmið er „núll slys“ 

• H-tala (lykilmælikvarði, eingöngu starfsmenn).

• Talning slysa (árangursmælikvarði, starfsmenn, verktakar, 

almenningur).

– Ekki fleiri slys.

Markmið ÖHV stefnu 
Engin breyting lögð til á markmiði



• Fjarveruslysatíðni (H-tala). 

• Miðað við milljón vinnustundir.

– rýnd mánaðarlega á stjórnarfundi OR, vikulega á Hringborðsfundi og 

annan hvern mánuð á stjórnendafundi.

Lykilmælikvarði ÖHV
Engin breyting lögð til á lykilmælikvarða



Lykilmælikvarði ÖHV
Þróun síðastliðið ár
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 258 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 16.5.2018  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22.5.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 
 

 
 

1. Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt. 
 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 Andakílsárvirkjun. Undirbúningur hafinn að því að fjarlægja set úr lóni við virkjunina. 

 

 Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.  
 

 Innra eftirlit með vatnsveitu ON. Unnið að því að koma á innra eftirliti með vatnsveitu ON samkvæmt 
HACCP meðal anars vegna jarðhitagarðs ON.  

 

 Rennsli á yfirfall – Hellisheiði og Hverahlíð. Ekkert rennsli á yfirfall síðasta mánuðinn. 
 

 Samráð við leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Reglubundinn fundur var haldinn 15. maí, fjallað um 
mælingar á brennisteinsvetni á 1. ársfjórðungi 2018. 

 

VEITUR:  
FRÁVEITA: 

 Hreinsistöð á Akranesi  formlega opnuð 16. maí. Allir þéttbýlisstaðir þar sem Veitur reka fráveitu hreinsa 
skólp samkvæmt kröfum í regulgerð. 

 

VATNSVEITA 
 

 Sumarhús brann á grannsvæði vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins 6. maí sl. Veitur munu fjarlægja 
brunarústir á sinn kostnað 

 Glussi lak af hjólagröfu á grannsvæði vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins 3. maí sl. Glussinn náðist upp. 
Veitur munu endurskoða verklag hjá verktaka. 

 Lagning háspennustrengs og ljósleiðara í Bláfjöllum. Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
framkvæmdin sé ekki matsskyld. Stofnunin bendir á að framkvæmdirnar geti valdið mengun vatnsbóla en 
með því að fylgja öryggisreglum samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla ásamt virku eftirliti megi koma í 
veg fyrir slík óhöpp. Fram kemur í ákvörðuninni að Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 
telji að skapa megi þá umgjörð um framkvæmdina að hún skaði ekki öryggi neysluvatnsöflunar. 
Kærufrestur er til 19. júní 2018. 

 Virkjun í Vatnsendakrika. Beðið er ákvörðunar Skipulagsstofnunar um matsáætlun. 
 

HITAVEITA:  

 Tilkynning um matsskyldu gufulagnar frá borholu HV-2 í Ölfusi að borholu HS-09 í Hveragerði er í 
vinnslu. Fyrirhugað er að leggja gufulögn yfir Varmá,  sem er á náttúruminjaskrá, til þess að tryggja 
rekstur gufuveitunnar og auka orkuöryggi í Hveragerði.  

  

RAFMAGNSVEITA:  

 Tilkynning um matsskyldu 11 kV jarðstrengs frá aðveitustöð A12 við Rauðavatn að Gvendarbrunnum er í 
vinnslu. Um er að ræða 2,1 km langa leið og verður strengurinn grafinn samsíða 900 mm vatnsveitulögn 
sem lögð var 1992 (aðalæð 2). Fyrirhuguð framkvæmd er innan vatnsverndasvæðis 
höfuðborgarsvæðisins og að hluta til í útjaðri fólkvangsins Rauðhóla. 
 

2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
 Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði apríl-maí 2018 var undir viðmiðunarmörkum 

fyrir hlaupandi 24 klst meðaltal. 



2 

 

 
 

 Mælingar á H2S fyrir 1. ársfjórðung 2018 Niðurstöður mælinga voru undir viðmiðunarmörkum í öllum 
mælistöðvum ON. 

 
 

4. Annað 
 

 Þekkingarmiðlun: Fagþing hita-, vatns- og fráveitna á vegum Samorku 23.-25. maí nk. Margir starfsmenn 
Veitna munu halda erindi sem varða umhverfismál.  

 Umsagnir um lög og reglugerðir: 
 

o 16. maí. Umsögn um drög að reglugerð um mengaðan jarðveg skilað á samráðsgátt umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins. 

o 7. maí sl. voru fulltrúar OR og dótturfyrirtækja boðnir til fundar með umhverfis- og auðlindanefnd 
Alþingis til að gera grein fyrir umsögnum samstæðunnar um endurskoðun laga um mat á 
umhverfisáhrifum dags. 6. maí og 3. mars. Einkum var rætt um samþættingu ferla og skýrslugerðar, 
gildistíma umhverfismats og stjórnvaldssektir. 

o 24. apríl sl., umsögn OR samstæðunnar um reglugerð um fráveitur og skólp skilað á samráðsgátt 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. 

o 6. apríl sl., umsögn OR og dótturfélaga við drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri og 
umhverfiseftirlit send umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 
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Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 
Veitur og Þróun vinna áfram að fjölda verkefna sem miða að því að auka forða og bæta rekstur 
Hitaveitu höfuðborgarsvæðisins til skemmri og lengri tíma. Á Þróun er m.a. kannað hvort hægt 
sé að nýta ónýttar vinnsluholur og hefur þegar verið tekin ákvörðun um að tengja holu RV-41 í 
Elliðaárdal fyrir næsta vetur.  
 
Rangárveitur 
Boruð var ný vinnsluhola við Laugarland síðastliðið haust. Verið er að undirbúa að setja dælu í 
holuna. Jafnframt eru ýmis verkefni í gangi sem eiga að hjálpa til með rekstur veitunnar næsta 
vetur og til framtíðar.  
 

Háhiti  
Boranir  
Hola HE-60 er feykiöflug og hefur verið tekin inn á veitu. Dælt er á holu HE-61 á meðan gengið 
er frá holutoppi og tengingum. Að því loknu fær holan að hitna rólega upp áður en blástursprófanir 
hefjast.  
 
Borun NJ-29 hófst á Nesjavöllum 4. maí 2018. Holan er staðsett fyrir neðan brekkurnar á 
Nesjavöllum rétt vestan við Köldulaugagil. Þann 6. maí var fóðringardýpi fyrir yfirborðsfóðrinu 
náð. Borun fyrir öryggisfóðringu hefur gengið hægt. 
 
Niðurdæling  
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti samhljóða á fundi bæjarstjórnar 27.4.‘18 að heimila framkvæmd 
Orku náttúrunnar til að leggja niðurrennslislögn á HE-55 í tilraunaskyni. Þegar endanleg hönnun 
lagnarinnar liggur fyrir verður sótt um framkvæmdaleyfi.  
 

Annað 
Leiðin að ljúfari loftgæðum 
Loftgæðamælistöð er rekin við starfsmannahús Hellisheiðarvirkjunar. Styrkur brennisteinsvetnis 
(H2S) við loftgæðamælistöðina er mjög breytilegur og ræðst aðallega af vindátt og vindstyrk 
annars vegar og losun frá Hellisheiðarvirkjun hins vegar. Samband losunar brennisteinsvetnis á 
kæliturnum við Hellisheiðarvirkjun og styrks í andrúmslofti við starfsmannahús hefur verið greint 
fyrir árin 2014-2017. Úrtak gagna var þegar vindur stóð af virkjun á starfsmannahús (50°-80° 
réttvísandi) og eiga allar lýsingar við þegar vindátt var innan þessara marka. 
 
Mælingar sýna að loftgæði við starfsmannahúsið bötnuðu mikið frá 2014 áður en stöð var 
gagnsett til loka ársins 2017. Meðalstyrkur H2S í andrúmslofti hefur að jafnaði lækkað um u.þ.b. 
2 µg/m3 á mánuði á tímabilinu. Ekki var óalgengt að dagsmeðalstyrkur árið 2014 áður en 
lofthreinsistöðin var gangsett væri milli 400-800 µg/m3. Árið 2017 fór styrkur H2S einungis þrisvar 
yfir 200 µg/m3. Hár styrkur H2S í andrúmslofti eftir að lofthreinsistöðin var gagnsett árið 2014 
skýrist helst af viðhaldsstoppum, stækkun stöðvar sumarið 2016 og breytingum á tengingum 
haustið 2017. 
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Mynd 1: Losun H2S um kæliturna (rautt) og meðalstyrkur H2S við loftgæðamælistöð (blátt) þegar vindátt 
var 50°-80° réttvísandi. 
 

 
Mynd 2: Samband losunar H2S frá virkjun og styrks H2S í andrúmslofti þegar vindátt var 50°-80° 
réttvísandi. Hæsti mældi styrkur hefur farið lækkandi með árunum samfara minnkandi losun. Öll árin er þó 
algengast að styrkur í andrúmslofti mælist undir 100 µg/m3 þó svo að losun væri mikil. 
 
 



Stjorn Orkuveitu Reykjavi'kur,

Baejarhaisi 1,

110 Reykjavik.

Skjalalykill: 0 2

Verkefnisnr.: ZOlS- 01 -

1 <, MAI 2018

Vi5takandi: (^5

Reykjavik, 6. mai 2018

Efni: Innheimtukrafa fra Orkuveitu Reykjavi'kur (OR) skraS Iupplysingakerfum Creditlnfo.

Eg undirritaaur sendi stjorn OR erindi dagsett 13. desember 2017 vegna krofu urn ogreidda orku-
reikninga. Stjorn OR tok erindia fyrir |3ann 22. januar 2018og var niaurstaSa stjornar su ad skv. 18.
gr. reglugeraar nr. 297/2006 urn OR hafa felagia beint rangri krofu aa mer.

l' brefi fra stjorn OR til undirritaas, dagsett 24. januar 2018, kemur fram aagera hafi veria viaeigandi
leiaretting a krofunni. Janframt kemur fram ioarum malslia naest si'austu malsgreinar i' brefinu, a6 ef
viaskiptavinur hafi ekki oraia gjaldjarota se krafan enn „virk" sem [jyair a6 ef hann kemur aftur i
viaskipti er hun enn til innheimtu. Rett er aQ vekja athygli a J3vi aQ su krafa sem OR gerai a migog fol
innheimtufyrirtaeki smu, Gjaldheimtunni, aQ leita leiaa til aa innheimta var rong. t^ratt fyrir I'trekaaar
abendingar mmar um aa krafan vaeri rong, baeai til ORsjalfrar og innheimtuaaila, akvaa OR aQ

krefjast fjarnams hja mer og byggt a jDeirri akvoraun er eg nu skilgreindur ogjaldfaer \ gagnagrunni
sem gogn eru aagengileg ur, ollum sem |3ess oska.

Eftir aa stjorn OR staafesti a3 fyrirtaekia hafi haft i frammi innheimtuaagerair gagnvart mer vegna
rangrar krofu og [Dar sem fyrirtaekia beindi ekki nyrri krofu aa mer leitaai eg til OR taeirra erinda aQ
greiaa skuld mma, [do eg hafi ekki aform um a3 eiga i viaskiptum via fyrirtaekia. t>j6nustufulltrui OR

upplysti mig f)a um aa engin krafa vaeri a mig i bokum |3ess en svo virtist sem eg aetti inneign. Eg
akvaa aQ lata kyrrt liggja og kannaai stoau opinberra fjarhagsupplysinga um mig \ gognum Creditlnfo.

t^arkemur fram aQ syslumaaur hafi gert hja mer arangurslaust fjarnam og er eg skilgreindur fjar
ogjaldfaer vegna krofu fra OR.

Vegna fjessarar stoau hafai eg samband via Gjaldheimtuna, sem heldur krofunni upp fyrir hond OR,

og oskaai eftir Jdvi aa fyrirtaekia leti fella joessar upplysingar ur bokum Creditlnfo |Dar sem fjaervaeru
rangar og samraemdust ekki upplysingum OR. Fyrirtaekia taldi sig ekki geta gert J^aa jiar sem um vaeri

aQ raeaa logmaeta krofu a mig og er framangreindum rangfaerslum [jvi enn haldia fram um mig \

opinberum skram, bratt fyrir staafestingu stjornar OR um annaa.

I 5. malsgrein brefs OR, kemur fram aa f)aa se stefna OR aa hjalpa foIki \ vanskilum fjegar vilji er til aa

gera samkomulag um greiaslu. Hvaa varaar uppgjor a skuld minni via OR hefur aldrei skort vilja til aa

greiaa rettmaeta krofu. Hins vegar hefur boria via skort a vilja hja fyrirtaekinu til aQ beina rettri krofu

aQ mer og gera viaeigandi leiarettingar a skuldastoau minnivia fyrirtaekia. Ameaan svo er getur OR
ekki buist via aa haegt se aQ ganga fra uppgjbri a skuld.



Mer fDykir leitt a9 Jjurfa a3 taka tfma fra stjorn OR vegna Iftils mals sem jDessa. En vert er aS vekja

athygli stjornarinnar a jivfa9 mal hafa ekki sama vaegi hja olium og ma m.a. benda stjorninni a aS

fyrir einstakling getur jsaS haft slaemar afleiSingar aS vera skilgreindur sem ogjaldfaer. t>a9 getur

baeSi att viS um fjarhagsleg malefni og starfsmannatengd malefni tengd viQkomandi einstakling!.

Eg hef efasemdir um logmaeti faess afl halda rangri krofu a3 skuldurum og einnig aS gera ekki
viSeigandi leiSrettingar a upplysingum sem olium sem vilja eru opnar, og f mfnu tilviki eru rangar.

fess vegna oska eg t)ess ad stjorn ORsjai til fjess a9 upplysingar sem fyrirtaeki3 laetur birtast um mig
hja Credtilnfo verfli afmaSar nu jaegar.

ingarfyllst,

innbogason
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Efni: Minnisblað vegna bréfs Birgis Finnbogasonar vegna 
innheimtumáls 

Með bréfi til stjórnar OR, dags. 13. desember 2017, lýsti Birgir Finnbogason samskiptum 
við starfsfólk Þjónustu vegna innheimtu skuldar vegna orkureikninga og árangurslauss 
fjárnáms sem gert var hjá honum.  

Í minnisblaði dags. 8. janúar 2018 sem undirritaður sendi stjórn vegna bréfs Birgis kom 
fram að innheimtukrafan var ekki rétt, krafan sem byggt var á og stefnt gegn Birgi var hærri 
en hún átti að vera. 

Krafan var leiðrétt en það láðist að fylgja ferlinu til enda og óska eftir því að árangurslaust 

fjárnám yrði afmáð í bókum Credit Info. 

Birgir hefur nú sent stjórn nýtt bréf, dags. 6. maí 2018, og farið fram á að stjórn OR „sjái til 

þess að upplysingar sem fyrirtækið lætur birtast um mig hja Credtilnfo verði afmáðar nú 

þegar.“ 

Undirritaður setti sig í samband við Birgi og niðurstaða þess samtals var að höfuðstóll 

kröfunnar ásamt öllum kostnaði hefur verið felldur niður. Er það gert þar sem þetta mál 

hefur valdið Birgi miklum óþægindum og að gerð voru mistök við meðhöndlun málsins.  

Óskað hefur verið eftir því að skráning um árangurslaust fjárnám verði felld niður. 
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EBS-401-01 

 

  

Rúnar Lárusson 

Haukdælabraut 96 

113 Reykjavík 

 

Reykjavík, 27.8.2015 

Efni: Svar við erindi til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.  

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur þann 22. júní sl. borist erindi Rúnars Lárussonar, þar 

sem óskað er eftir „fundi með stjórn OR vegna tjóns sem ég varð fyrir vegna málaferla 

forstjóra OR gegn mér“. Vísað er til þess að stjórn beri ábyrgð á forstjóra.  

Erindið var lagt fram á fyrst fundi stjórnar eftir móttöku þess, þann 24. ágúst sl. og 

eftirfarandi bókað: 

Lagt fram erindi Rúnars Lárussonar, móttekið 22. júní 2015. Forstjóra falið að afgreiða 

erindið.  

Ekki er orðið við beiðni um fund með stjórn.  

Orkuveita Reykjavíkur telur ekki hafa orðið bótaskylt tjón af völdum fyrirtækisins þó 

dómsmál hafi verið höfðað til að fá skorið úr lagalegri óvissu um upphaf greiðsluskyldu 

vatnsgjalds. Fyrirtækið minnir á að Orkuveita Reykjavíkur, greiddi 1.278.500,- krónur í 

tildæmdan málskostnað fyrir héraðsdómi og Hæstarétti, sem rann í ríkissjóð. Allur 

gjafsóknarkostnaður stefnda, Rúnars Lárussonar, var greiddur úr ríkissjóði.  Þar með lauk 

málinu.  

Virðingarfyllst, 

 
Elín Smáradóttir, hdl. 

ritari stjórnar. 

 

http://www.or.is/
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Efni: Framvinda stefnuverkefna í samstæðu OR - maí 2018 

 

Stefnumiðaðir stjórnarhættir innan samstæðu OR er fyrirkomulag sem aðlagað er að 
starfseminni og tryggir framfylgd eigendastefnu, heildarstefnu og stefnu þeirra málaflokka 
sem eigendastefna tilgreinir, auk þess að styðja við það að stefnur dótturfélaga samræmist 
stefnumótun móðurfélags, eins og boðað er í eigendastefnu1.  

Stefnumiðaðir stjórnarhættir í samstæðunni eru og aðlagaðir að hugmyndafræði Beyond 
Budgeting, sem felur m.a. í sér aukna ábyrgð stjórnenda og annarra starfsmanna á 
fjármálum og daglegum rekstri, enda styðjast þeir við stefnu og skýr markmið. 

Stefnuverkefni í samstæðu OR styðja við innleiðingu heildarstefnu OR, markmið og 
lykilmælikvarða.  

Í samstæðu OR hafa verið sett af stað 58 stefnuverkefni á árinu 2018. Stefnuverkefnin 
styðja við grunnstoðir heildarstefnu OR. 

 

Flest hófust stefnuverkefnin í upphafi ársins en síðastliðna tvo mánuði hafa að auki verið 
sett af stað tvö ný stefnuverkefni.  

Á síðustu tveimur mánuðum hefur sjö stefnuverkefnum verið lokið. Eftirtöldum 
stefnuverkefnum, sem styðja við tilteknar grunnstoðir heildarstefnu OR, hefur nú verið lokið:  

                                                      
1 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2017). Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR á árinu 2017. Orkuveita Reykjavíkur, 
Reykjavík. 
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Greint er frá loknum stefnuverkefnum á skipuritsfundi í samstæðu OR annan hvern mánuð. 
Þar er greint frá markmiðum stefnuverkefnanna, hvernig þau voru unnin og með hvaða 
árangri. Ætlunin er að miðla þekkingu og reynslu svo hægt sé að draga lærdóm af. 
Framvinda stefnuverkefna verður kynnt nánar fyrir stjórn OR á næsta stjórnarfundi.  
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Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 
Veitur og Þróun vinna áfram að fjölda verkefna sem miða að því að auka forða og bæta rekstur 
Hitaveitu höfuðborgarsvæðisins til skemmri og lengri tíma. Á Þróun er m.a. kannað hvort hægt 
sé að nýta ónýttar vinnsluholur og hefur þegar verið tekin ákvörðun um að tengja holu RV-41 í 
Elliðaárdal fyrir næsta vetur.  
 
Rangárveitur 
Boruð var ný vinnsluhola við Laugarland síðastliðið haust. Verið er að undirbúa að setja dælu í 
holuna. Jafnframt eru ýmis verkefni í gangi sem eiga að hjálpa til með rekstur veitunnar næsta 
vetur og til framtíðar.  
 


Háhiti  
Boranir  
Hola HE-60 er feykiöflug og hefur verið tekin inn á veitu. Dælt er á holu HE-61 á meðan gengið 
er frá holutoppi og tengingum. Að því loknu fær holan að hitna rólega upp áður en blástursprófanir 
hefjast.  
 
Borun NJ-29 hófst á Nesjavöllum 4. maí 2018. Holan er staðsett fyrir neðan brekkurnar á 
Nesjavöllum rétt vestan við Köldulaugagil. Þann 6. maí var fóðringardýpi fyrir yfirborðsfóðrinu 
náð. Borun fyrir öryggisfóðringu hefur gengið hægt. 
 
Niðurdæling  
Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti samhljóða á fundi bæjarstjórnar 27.4.‘18 að heimila framkvæmd 
Orku náttúrunnar til að leggja niðurrennslislögn á HE-55 í tilraunaskyni. Þegar endanleg hönnun 
lagnarinnar liggur fyrir verður sótt um framkvæmdaleyfi.  
 


Annað 
Leiðin að ljúfari loftgæðum 
Loftgæðamælistöð er rekin við starfsmannahús Hellisheiðarvirkjunar. Styrkur brennisteinsvetnis 
(H2S) við loftgæðamælistöðina er mjög breytilegur og ræðst aðallega af vindátt og vindstyrk 
annars vegar og losun frá Hellisheiðarvirkjun hins vegar. Samband losunar brennisteinsvetnis á 
kæliturnum við Hellisheiðarvirkjun og styrks í andrúmslofti við starfsmannahús hefur verið greint 
fyrir árin 2014-2017. Úrtak gagna var þegar vindur stóð af virkjun á starfsmannahús (50°-80° 
réttvísandi) og eiga allar lýsingar við þegar vindátt var innan þessara marka. 
 
Mælingar sýna að loftgæði við starfsmannahúsið bötnuðu mikið frá 2014 áður en stöð var 
gagnsett til loka ársins 2017. Meðalstyrkur H2S í andrúmslofti hefur að jafnaði lækkað um u.þ.b. 
2 µg/m3 á mánuði á tímabilinu. Ekki var óalgengt að dagsmeðalstyrkur árið 2014 áður en 
lofthreinsistöðin var gangsett væri milli 400-800 µg/m3. Árið 2017 fór styrkur H2S einungis þrisvar 
yfir 200 µg/m3. Hár styrkur H2S í andrúmslofti eftir að lofthreinsistöðin var gagnsett árið 2014 
skýrist helst af viðhaldsstoppum, stækkun stöðvar sumarið 2016 og breytingum á tengingum 
haustið 2017. 
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Mynd 1: Losun H2S um kæliturna (rautt) og meðalstyrkur H2S við loftgæðamælistöð (blátt) þegar vindátt 
var 50°-80° réttvísandi. 
 


 
Mynd 2: Samband losunar H2S frá virkjun og styrks H2S í andrúmslofti þegar vindátt var 50°-80° 
réttvísandi. Hæsti mældi styrkur hefur farið lækkandi með árunum samfara minnkandi losun. Öll árin er þó 
algengast að styrkur í andrúmslofti mælist undir 100 µg/m3 þó svo að losun væri mikil. 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri 


Dagsetning: 16. maí 2018 


Efni: Framvinda stefnuverkefna í samstæðu OR - maí 2018 


 


Stefnumiðaðir stjórnarhættir innan samstæðu OR er fyrirkomulag sem aðlagað er að 
starfseminni og tryggir framfylgd eigendastefnu, heildarstefnu og stefnu þeirra málaflokka 
sem eigendastefna tilgreinir, auk þess að styðja við það að stefnur dótturfélaga samræmist 
stefnumótun móðurfélags, eins og boðað er í eigendastefnu1.  


Stefnumiðaðir stjórnarhættir í samstæðunni eru og aðlagaðir að hugmyndafræði Beyond 
Budgeting, sem felur m.a. í sér aukna ábyrgð stjórnenda og annarra starfsmanna á 
fjármálum og daglegum rekstri, enda styðjast þeir við stefnu og skýr markmið. 


Stefnuverkefni í samstæðu OR styðja við innleiðingu heildarstefnu OR, markmið og 
lykilmælikvarða.  


Í samstæðu OR hafa verið sett af stað 58 stefnuverkefni á árinu 2018. Stefnuverkefnin 
styðja við grunnstoðir heildarstefnu OR. 


 


Flest hófust stefnuverkefnin í upphafi ársins en síðastliðna tvo mánuði hafa að auki verið 
sett af stað tvö ný stefnuverkefni.  


Á síðustu tveimur mánuðum hefur sjö stefnuverkefnum verið lokið. Eftirtöldum 
stefnuverkefnum, sem styðja við tilteknar grunnstoðir heildarstefnu OR, hefur nú verið lokið:  


                                                      
1 Guðrún Erla Jónsdóttir. (2017). Skýrsla um framfylgd eigendastefnu OR á árinu 2017. Orkuveita Reykjavíkur, 
Reykjavík. 
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Greint er frá loknum stefnuverkefnum á skipuritsfundi í samstæðu OR annan hvern mánuð. 
Þar er greint frá markmiðum stefnuverkefnanna, hvernig þau voru unnin og með hvaða 
árangri. Ætlunin er að miðla þekkingu og reynslu svo hægt sé að draga lærdóm af. 
Framvinda stefnuverkefna verður kynnt nánar fyrir stjórn OR á næsta stjórnarfundi.  


  








Rýni stefnu í öryggis-, 


heilbrigðis- og 


vinnuverndarmálum


Reynir Guðjónsson 


Stjórnarfundur OR


Maí 2018







• Rýni ÖHV stefnu.


• Rýni markmiða og mælikvarða ÖHV.


Dagskrá







Núverandi ÖHV stefna


Orkuveita Reykjavíkur stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og 


vinnuumhverfismálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  með því 


að skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða almenningur bíður 


heilsutjón vegna starfseminnar.


Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna 


sinna og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.


Ekkert verk er svo mikilvægt að fórna megi öryggi fólks við framkvæmd þess.


Öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfismál eru þannig óaðskiljanlegur hluti af allri starfsemi OR.


Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er 


sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.







ÖHV stefna
Engin stefnubreyting lögð til en breyting á orðalagi.


Öryggi-, heilsa- og vinnuumhverfi eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ekkert verk er svo mikilvægt að 


fórna hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess.


Orkuveita Reykjavíkur OR stefnir að því að vera til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum 


og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  með því að skapa slysalausan vinnustað þar 


sem enginn starfsmaður, verktaki eða aðrir almenningur bíðíur heilsutjón vegna starfseminnar.


Allir sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins öryggis samstarfsmanna sinna og 


leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.


Öryggis-, heilsu- og vinnuumhverfismál eru þannig óaðskiljanlegur hluti af allri starfsemi OR.


Stefna í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til 


samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.


OR uppfyllir kröfur stjórnvalda í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.







• „skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða


aðrir bíðí heilsutjón vegna starfseminnar”


– 0-slys


• Markmið er „núll slys“ 


• H-tala (lykilmælikvarði, eingöngu starfsmenn).


• Talning slysa (árangursmælikvarði, starfsmenn, verktakar, 


almenningur).


– Ekki fleiri slys.


Markmið ÖHV stefnu 
Engin breyting lögð til á markmiði







• Fjarveruslysatíðni (H-tala). 


• Miðað við milljón vinnustundir.


– rýnd mánaðarlega á stjórnarfundi OR, vikulega á Hringborðsfundi og 


annan hvern mánuð á stjórnendafundi.


Lykilmælikvarði ÖHV
Engin breyting lögð til á lykilmælikvarða







Lykilmælikvarði ÖHV
Þróun síðastliðið ár












Persónuverndarstefna


Íris Lind Sæmundsdóttir, lögfræðingur


Kynning fyrir samstæðufund og stjórnir


8. maí 2018







• GDPR – Reglugerð ESB 2016/679


– Persónuvernd er hluti EES samningsins


– Reglugerð tekin upp í íslensk lög


– Kemur til framkvæmda í ESB 25. maí 2018


– Upptaka í EES samninginn 6. júlí 2018


• Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu 


persónupplýsinga


– Utanríkisráðherra mun leita fyrirfram samþykkis 


Alþingis til innleiðingar GDPR í EES-Samninginn í 


vikunni


– Setning nýrra laga um persónuvernd fyrir þinglok í 


sumar 


– Við gildistöku laganna öðlast GDPR gildi á Íslandi


Ný persónuverndarlöggjöf







• Eitt meginmarkmiða GDPR er að veita 


einstaklingum betri vernd og færa þeim aukinn 


ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum sínum í 


þeim tilgangi að fela þeim stjórn yfir því hver 


vinnur upplýsingar um þá, hvenær og í hvaða 


tilgangi.


• Á móti eru lagðar auknar og strangari skyldur á 


lögaðila m.t.t. þessara auknu réttinda einstaklinga.


– Skulu m.a. upplýsa einstaklinginn um þá vinnslu 


persónuupplýsinga sem á sér stað


– Og gera grein fyrir því með hvaða hætti staðið er að 


því að tryggja öryggi upplýsinganna


Aukinn réttur einstaklinga







• ... skal ábyrgðaraðilinn gera viðeigandi tæknilegar 


og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja og sýna 


fram á að vinnslan fari fram í samræmi við þessa 


reglugerð. 


• ... skulu ráðstafanirnar, ... m.a. fela í sér að 


ábyrgðaraðili innleiði viðeigandi persónuverndar-


stefnur 
• 24. gr. rgl. 


• Til að geta sýnt fram á farið sé að þessari reglugerð 


sé fylgt ætti ábyrgðaraðilinn að setja sér innri stefnu 


og innleiða ráðstafanir sem fylgja einkum megin-


reglunum um innbyggða persónuvernd og sjálfgefna 


persónuvernd. 
• Aðfararorð rgl. 


Samræmist vinnslan GDPR?


Hægt að sýna fram á það með stefnu og ráðstöfunum







1. Almenn persónuverndarstefna


– Gildir um viðskiptavini og starfsmenn


– Samþykkt sérstaklega í hverju félagi í samstæðu OR


2. Almenn ákvæði um innleiðingu stefnunnar


– Aðskilin skjöl - Viðskiptavinir / Starfsmenn


– Upplýsingagjöf um þau atriði sem ber að upplýsa um við öflun 


upplýsinga


• Almennar upplýsingar um ábyrgðaraðila


• Hvaða upplýsingar eru unnar (flokkar / tegundir)


• Tilgangur vinnslu


• Viðtakendur upplýsinga (innan / utan OR)


• Miðlun upplýsinganna til annars ríkis ef við á  


• Vistunartími - viðmið


• Réttur til aðgangs, leiðréttingar, eyðslu, takmörkunar á vinnslu, 


andmælaréttur


• Réttur til að draga samþykki til baka (ef við á)


• Réttur til að kvarta til Persónuverndar


3. Sértæk skjöl um einstaka vinnslu þar sem við á


– Rafræn vöktun t.d.


Tillaga vinnuhóps 


- Lagskipt nálgun 







Öll meðferð OR á persónuupplýsingum lýtur lögum um 


persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglum sem 


settar eru samkvæmt þeim. OR gætir þess að öll vinnsla 


persónuupplýsinga innan fyrirtækisins sé í samræmi við 


framangreind lög og tryggir að vinnsluaðilar sem fá aðgang að 


persónuupplýsingum fylgi þeim einnig. 


OR upplýsir einstaklinga um þá vinnslu persónuupplýsinga 


sem á sér stað á vegum fyrirtækisins og í hvaða tilgangi hún er 


unnin. OR tryggir að vinnsla fari ekki fram í öðrum tilgangi en 


upplýst hefur verið um nema með fullri vitneskju og eftir 


atvikum með samþykki hlutaðeigandi.  


Einstaklingar geta óskað upplýsinga um vinnslu sem á sér stað 


hjá OR og varðar þá sjálfa. Þeir geta andmælt henni telji þeir 


að hún samræmist ekki gildandi lögum og reglum og eftir 


atvikum krafist þess að röngum, villandi eða ófullkomnum 


persónuupplýsingum um sig verði eytt.  


Persónuverndarstefna OR


- drög að stefnu 







• Stefnuráð 8. maí 2018


• Lagt fyrir dótturfélög


– Veitur 22. maí 2018 


– ON 17. maí 2018 


– GR 18. maí 2018


„samþykki með fyrirvara um samþykki stjórnar OR“


• Stjórn OR 28. maí 2018


• Kynning og framsetning


– Viðskiptavinir


– Starfsmenn


• Áframhaldandi vinna – vinnslusamningar ofl. 


Hvað næst








Stjorn Orkuveitu Reykjavi'kur,


Baejarhaisi 1,


110 Reykjavik.


Skjalalykill: 0 2


Verkefnisnr.: ZOlS- 01 -


1 <, MAI 2018


Vi5takandi: (^5


Reykjavik, 6. mai 2018


Efni: Innheimtukrafa fra Orkuveitu Reykjavi'kur (OR) skraS Iupplysingakerfum Creditlnfo.


Eg undirritaaur sendi stjorn OR erindi dagsett 13. desember 2017 vegna krofu urn ogreidda orku-
reikninga. Stjorn OR tok erindia fyrir |3ann 22. januar 2018og var niaurstaSa stjornar su ad skv. 18.
gr. reglugeraar nr. 297/2006 urn OR hafa felagia beint rangri krofu aa mer.


l' brefi fra stjorn OR til undirritaas, dagsett 24. januar 2018, kemur fram aagera hafi veria viaeigandi
leiaretting a krofunni. Janframt kemur fram ioarum malslia naest si'austu malsgreinar i' brefinu, a6 ef
viaskiptavinur hafi ekki oraia gjaldjarota se krafan enn „virk" sem [jyair a6 ef hann kemur aftur i
viaskipti er hun enn til innheimtu. Rett er aQ vekja athygli a J3vi aQ su krafa sem OR gerai a migog fol
innheimtufyrirtaeki smu, Gjaldheimtunni, aQ leita leiaa til aa innheimta var rong. t^ratt fyrir I'trekaaar
abendingar mmar um aa krafan vaeri rong, baeai til ORsjalfrar og innheimtuaaila, akvaa OR aQ


krefjast fjarnams hja mer og byggt a jDeirri akvoraun er eg nu skilgreindur ogjaldfaer \ gagnagrunni
sem gogn eru aagengileg ur, ollum sem |3ess oska.


Eftir aa stjorn OR staafesti a3 fyrirtaekia hafi haft i frammi innheimtuaagerair gagnvart mer vegna
rangrar krofu og [Dar sem fyrirtaekia beindi ekki nyrri krofu aa mer leitaai eg til OR taeirra erinda aQ
greiaa skuld mma, [do eg hafi ekki aform um a3 eiga i viaskiptum via fyrirtaekia. t>j6nustufulltrui OR


upplysti mig f)a um aa engin krafa vaeri a mig i bokum |3ess en svo virtist sem eg aetti inneign. Eg
akvaa aQ lata kyrrt liggja og kannaai stoau opinberra fjarhagsupplysinga um mig \ gognum Creditlnfo.


t^arkemur fram aQ syslumaaur hafi gert hja mer arangurslaust fjarnam og er eg skilgreindur fjar
ogjaldfaer vegna krofu fra OR.


Vegna fjessarar stoau hafai eg samband via Gjaldheimtuna, sem heldur krofunni upp fyrir hond OR,


og oskaai eftir Jdvi aa fyrirtaekia leti fella joessar upplysingar ur bokum Creditlnfo |Dar sem fjaervaeru
rangar og samraemdust ekki upplysingum OR. Fyrirtaekia taldi sig ekki geta gert J^aa jiar sem um vaeri


aQ raeaa logmaeta krofu a mig og er framangreindum rangfaerslum [jvi enn haldia fram um mig \


opinberum skram, bratt fyrir staafestingu stjornar OR um annaa.


I 5. malsgrein brefs OR, kemur fram aa f)aa se stefna OR aa hjalpa foIki \ vanskilum fjegar vilji er til aa


gera samkomulag um greiaslu. Hvaa varaar uppgjor a skuld minni via OR hefur aldrei skort vilja til aa


greiaa rettmaeta krofu. Hins vegar hefur boria via skort a vilja hja fyrirtaekinu til aQ beina rettri krofu


aQ mer og gera viaeigandi leiarettingar a skuldastoau minnivia fyrirtaekia. Ameaan svo er getur OR
ekki buist via aa haegt se aQ ganga fra uppgjbri a skuld.







Mer fDykir leitt a9 Jjurfa a3 taka tfma fra stjorn OR vegna Iftils mals sem jDessa. En vert er aS vekja


athygli stjornarinnar a jivfa9 mal hafa ekki sama vaegi hja olium og ma m.a. benda stjorninni a aS


fyrir einstakling getur jsaS haft slaemar afleiSingar aS vera skilgreindur sem ogjaldfaer. t>a9 getur


baeSi att viS um fjarhagsleg malefni og starfsmannatengd malefni tengd viQkomandi einstakling!.


Eg hef efasemdir um logmaeti faess afl halda rangri krofu a3 skuldurum og einnig aS gera ekki
viSeigandi leiSrettingar a upplysingum sem olium sem vilja eru opnar, og f mfnu tilviki eru rangar.


fess vegna oska eg t)ess ad stjorn ORsjai til fjess a9 upplysingar sem fyrirtaeki3 laetur birtast um mig
hja Credtilnfo verfli afmaSar nu jaegar.


ingarfyllst,


innbogason
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MINNISBLAÐ  
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 258 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 16.5.2018  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22.5.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 
 


 
 


1. Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt. 
 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 Andakílsárvirkjun. Undirbúningur hafinn að því að fjarlægja set úr lóni við virkjunina. 


 


 Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.  
 


 Innra eftirlit með vatnsveitu ON. Unnið að því að koma á innra eftirliti með vatnsveitu ON samkvæmt 
HACCP meðal anars vegna jarðhitagarðs ON.  


 


 Rennsli á yfirfall – Hellisheiði og Hverahlíð. Ekkert rennsli á yfirfall síðasta mánuðinn. 
 


 Samráð við leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Reglubundinn fundur var haldinn 15. maí, fjallað um 
mælingar á brennisteinsvetni á 1. ársfjórðungi 2018. 


 


VEITUR:  
FRÁVEITA: 
 Hreinsistöð á Akranesi  formlega opnuð 16. maí. Allir þéttbýlisstaðir þar sem Veitur reka fráveitu hreinsa 


skólp samkvæmt kröfum í regulgerð. 
 


VATNSVEITA 
 


 Sumarhús brann á grannsvæði vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins 6. maí sl. Veitur munu fjarlægja 
brunarústir á sinn kostnað 


 Glussi lak af hjólagröfu á grannsvæði vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins 3. maí sl. Glussinn náðist upp. 
Veitur munu endurskoða verklag hjá verktaka. 


 Lagning háspennustrengs og ljósleiðara í Bláfjöllum. Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
framkvæmdin sé ekki matsskyld. Stofnunin bendir á að framkvæmdirnar geti valdið mengun vatnsbóla en 
með því að fylgja öryggisreglum samþykktar um verndarsvæði vatnsbóla ásamt virku eftirliti megi koma í 
veg fyrir slík óhöpp. Fram kemur í ákvörðuninni að Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 
telji að skapa megi þá umgjörð um framkvæmdina að hún skaði ekki öryggi neysluvatnsöflunar. 
Kærufrestur er til 19. júní 2018. 


 Virkjun í Vatnsendakrika. Beðið er ákvörðunar Skipulagsstofnunar um matsáætlun. 
 


HITAVEITA:  
 Tilkynning um matsskyldu gufulagnar frá borholu HV-2 í Ölfusi að borholu HS-09 í Hveragerði er í 


vinnslu. Fyrirhugað er að leggja gufulögn yfir Varmá,  sem er á náttúruminjaskrá, til þess að tryggja 
rekstur gufuveitunnar og auka orkuöryggi í Hveragerði.  


  


RAFMAGNSVEITA:  
 Tilkynning um matsskyldu 11 kV jarðstrengs frá aðveitustöð A12 við Rauðavatn að Gvendarbrunnum er í 


vinnslu. Um er að ræða 2,1 km langa leið og verður strengurinn grafinn samsíða 900 mm vatnsveitulögn 
sem lögð var 1992 (aðalæð 2). Fyrirhuguð framkvæmd er innan vatnsverndasvæðis 
höfuðborgarsvæðisins og að hluta til í útjaðri fólkvangsins Rauðhóla. 
 


2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
 Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði apríl-maí 2018 var undir viðmiðunarmörkum 


fyrir hlaupandi 24 klst meðaltal. 
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 Mælingar á H2S fyrir 1. ársfjórðung 2018 Niðurstöður mælinga voru undir viðmiðunarmörkum í öllum 
mælistöðvum ON. 


 
 


4. Annað 
 


 Þekkingarmiðlun: Fagþing hita-, vatns- og fráveitna á vegum Samorku 23.-25. maí nk. Margir starfsmenn 
Veitna munu halda erindi sem varða umhverfismál.  


 Umsagnir um lög og reglugerðir: 
 


o 16. maí. Umsögn um drög að reglugerð um mengaðan jarðveg skilað á samráðsgátt umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins. 


o 7. maí sl. voru fulltrúar OR og dótturfyrirtækja boðnir til fundar með umhverfis- og auðlindanefnd 
Alþingis til að gera grein fyrir umsögnum samstæðunnar um endurskoðun laga um mat á 
umhverfisáhrifum dags. 6. maí og 3. mars. Einkum var rætt um samþættingu ferla og skýrslugerðar, 
gildistíma umhverfismats og stjórnvaldssektir. 


o 24. apríl sl., umsögn OR samstæðunnar um reglugerð um fráveitur og skólp skilað á samráðsgátt 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. 


o 6. apríl sl., umsögn OR og dótturfélaga við drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri og 
umhverfiseftirlit send umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 








STJÓRNUNARHANDBÓK 
 STEFNA OR UM SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 


 
STE-010-4.0


[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 28. 05.2018] 


Ábyrgð: Eiríkur Hjálmarsson Dags. 24.5.2018  1 af 1 
 


 


 
Stefna um samfélagsábyrgð:  
 
Stefna Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis 
við leiðarljós í eigendastefnu fyrirtækisins. 
 
OR gefur reglubundið með greinargóðum og gegnsæjum hætti upplýsingar um frammistöðu fyrirtækisins hvað varðar 
grunnstoðir sjálfbærni og samfélagsábyrgðar; umhverfi, samfélag, stjórnhætti, fjárhag og vinnustaðinn sjálfan. 
Sýna skal fram fram á það með reglubundinni skýrslugjöf hvernig starfsemi OR styður við Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna. 
 
OR kallar eftir skoðunum hagsmunaaðila á því hvort fyrirtækin í samstæðunni standa undir samfélagslegri ábyrgð 
sinni og bregst við ábendingum með skipulegum og sýnilegum hætti. 
 
Tilvísanir 


  SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.  
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EBS-401-01 


 


  


Rúnar Lárusson 


Haukdælabraut 96 


113 Reykjavík 


 


Reykjavík, 27.8.2015 


Efni: Svar við erindi til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.  


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur þann 22. júní sl. borist erindi Rúnars Lárussonar, þar 


sem óskað er eftir „fundi með stjórn OR vegna tjóns sem ég varð fyrir vegna málaferla 


forstjóra OR gegn mér“. Vísað er til þess að stjórn beri ábyrgð á forstjóra.  


Erindið var lagt fram á fyrst fundi stjórnar eftir móttöku þess, þann 24. ágúst sl. og 


eftirfarandi bókað: 


Lagt fram erindi Rúnars Lárussonar, móttekið 22. júní 2015. Forstjóra falið að afgreiða 


erindið.  


Ekki er orðið við beiðni um fund með stjórn.  


Orkuveita Reykjavíkur telur ekki hafa orðið bótaskylt tjón af völdum fyrirtækisins þó 


dómsmál hafi verið höfðað til að fá skorið úr lagalegri óvissu um upphaf greiðsluskyldu 


vatnsgjalds. Fyrirtækið minnir á að Orkuveita Reykjavíkur, greiddi 1.278.500,- krónur í 


tildæmdan málskostnað fyrir héraðsdómi og Hæstarétti, sem rann í ríkissjóð. Allur 


gjafsóknarkostnaður stefnda, Rúnars Lárussonar, var greiddur úr ríkissjóði.  Þar með lauk 


málinu.  


Virðingarfyllst, 


 
Elín Smáradóttir, hdl. 


ritari stjórnar. 


 



http://www.or.is/
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Bjarni Bjarnason 


Sendandi: Jakob Sigurður Friðriksson 


Dagsetning: 24. maí 2018 


Efni: Elliðaárstöð - niðurstaða frumhönnunar 


 


Á samstæðufundi 6. júní 2018 var samþykkt að greina frekar hugmyndir um endurræsingu 
Elliðaárstöðvar.  Á samstæðufundinum voru kynntar sviðsmyndir um framtíð 
Elliðaárvirkjunar, sem fólust annars vegar í hætta alfarið rekstri virkjunarinnar og hins vegar 
í uppsetningu á nýrri vélasamstæðu og endurnýjun núverandi fallpípu. Frumhönnun á 
seinni kostinum var sett af stað síðasta haust og voru ráðgjafar frá Mannviti og Verkís 
fengnir til verksins. 


Frumhönnuninni er nú lokið með skýrslu ráðgjafanna í maí 2018, meðfylgjandi. 


Helsta niðurstaðan er að skynsamlegt sé að byggja nýtt stöðvarhús við hlið núverandi húss, 
þó þannig að það sé neðanjarðar og skyggi ekki á núverandi byggingar sem hafa minjagildi. 


Fjárfestingin er öllu meiri en gert var ráð fyrir í forathuguninni, eða 905 mkr. í stað 692 mkr., 
á móti kemur tvennt, annars vegar er áætlaður rekstarkostnaður lægri 21 mkr/ári í stað 40,7 
mkr. og hins vegar er orkugetan hærri (þar með meiri tekjur) 7,2 GWst í stað 5,5 GWst.   


Aukning í orkugetu skýrist fyrst og fremst af möguleika til rekstar virkjunarinnar á sumrin, 
en hingað til hefur virkjunin verið tekin úr rekstri frá 1. maí til 1. október ár hvert.  Þá er búið 
er að draga frá orkugetunni lágmarksrennsli sem þarf til að viðhalda lífríkinu í ánum, en 
væntanlega þarf að bæta einhverju við að sumarlagi til að tryggja laxgöngu því er ekki við 
því að búast að orkugetan nái efri mörkunum, en þetta þarf að kanna betur með fræðingum. 


Tveir kostir eru til skoðunar; 


1. að hætta alfarið rekstri virkjunarinnar og fjarlægja fallpípu, eða 
2. að byggja nýtt stöðvarhús, endurnýja fallpípu og hefja orkuframleiðslu. 


Núvirt sjóðstreymi við fyrri kostinn er:   - 465 mkr.  


Núvirt sjóðstreymi við seinni kostinn er:  - 449 mkr.  


Kostnaður við sviðsmyndirnar er nánast sá sami. 


Sjóðstreymisgreiningin gerir ráð fyrir því að dreifiveita rafmagns reki virkjunina og framleiði 
raforku upp í töp dreifiveitunnar, enda verða nettó árlegar tekjur af virkjuninni um 8 mkr. 
hærri en ef virkjunin væri rekin af öðrum aðila. 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Sendandi: Skúli Skúlason 
framkvæmdastjóri Þjónustu 


Dagsetning: 16. maí 2018 


Efni: Minnisblað vegna bréfs Birgis Finnbogasonar vegna 
innheimtumáls 


Með bréfi til stjórnar OR, dags. 13. desember 2017, lýsti Birgir Finnbogason samskiptum 
við starfsfólk Þjónustu vegna innheimtu skuldar vegna orkureikninga og árangurslauss 
fjárnáms sem gert var hjá honum.  


Í minnisblaði dags. 8. janúar 2018 sem undirritaður sendi stjórn vegna bréfs Birgis kom 
fram að innheimtukrafan var ekki rétt, krafan sem byggt var á og stefnt gegn Birgi var hærri 
en hún átti að vera. 


Krafan var leiðrétt en það láðist að fylgja ferlinu til enda og óska eftir því að árangurslaust 


fjárnám yrði afmáð í bókum Credit Info. 


Birgir hefur nú sent stjórn nýtt bréf, dags. 6. maí 2018, og farið fram á að stjórn OR „sjái til 


þess að upplysingar sem fyrirtækið lætur birtast um mig hja Credtilnfo verði afmáðar nú 


þegar.“ 


Undirritaður setti sig í samband við Birgi og niðurstaða þess samtals var að höfuðstóll 


kröfunnar ásamt öllum kostnaði hefur verið felldur niður. Er það gert þar sem þetta mál 


hefur valdið Birgi miklum óþægindum og að gerð voru mistök við meðhöndlun málsins.  


Óskað hefur verið eftir því að skráning um árangurslaust fjárnám verði felld niður. 












