STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 25. október kl. 13:00 var haldinn 311. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal
Arnalds, Katrín Atladóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir en
þau tvö síðastnefndu tóku þátt um fjarfundabúnaða. Fulltrúi starfsfólks var Ólöf Snæhólm
Baldursdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerðir SF 309 og 310 lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða
undirritaðar rafrænt.
2. Klukkan 13:10 mættu Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála,
Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur Fjárstýringa og greininga, og Kristjana
Kjartansdóttir, forstöðumaður Áhættustjórnunar og ferla, til fundarins. Bjarni Freyr
gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og fjármála. Umræður.
Lögð var fram arðsemisstefna OR sem Bjarni Freyr gerði nánar grein fyrir sem og árlegri
rýni á henni. Lagt er til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
Lögð var fram arðgreiðslustefna OR sem Bjarni Freyr gerði nánari grein fyrir sem og
árlegri rýni á henni. Lagt er til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
Eyþór Arnalds og Katrín Atladóttir sátu hjá við afgreiðslu arðgreiðslustefnu.
Lögð var fram tillaga að breytingu á áhættustefnu OR, dags. 21.10.2021, sem Kristjana
og Gísli Björn gerðu grein fyrir ásamt áhættuhandbók en tillögunni fylgdi greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir framlagða áhættustefnu OR ásamt þeim
mörkum sem skilgreind eru í áhættuhandbók OR.
Samþykkt.
Þá var lögð fram áhættuskýrsla, dags. 14.10.2021.
3. Klukkan 13:50 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins, og lagði fram
stefnuáætlun ársins 2022 sem hún gerði nánari grein fyrir. Umræður.
4. Guðrún Erla lagði fram og kynnti skýrslu um framfylgd eigendastefnu. Samþykkt
samhljóða að leggja skýrsluna fyrir eigendafund.
5. Klukkan 14:40 mættu til fundarins frá innri endurskoðun, Hallur Símonarson, Guðjón
Hlynur Guðmundsson og Arnar Freyr Guðmundsson og frá Ernst & Young Ágústa
Berg. Einnig komu á sama tíma inn á fundinn Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður
upplýsingatækni OR og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi fjármálastjóri OR.
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Lagðar voru fram skýrslur og niðurstöður innri endurskoðenda á niðurstöðum úttektar
á netöryggi annars vegar og hins vegar stjórnunarkerfi upplýsingatækni hjá OR og
dótturfélögum sem Guðjón, Hallur, Arnar Freyr og Ágústa gerðu grein fyrir.
Að lokinni yfirferð innri endurskoðunar á niðurstöðum sínum gerðu Sæmundur og
Bjarni Freyr grein fyrir viðbrögðum OR vegna niðurstaðna innri endurskoðunar OR.
6. Lögð fram að nýju tillaga frá síðasta fundi, um breyttar starfsreglur stjórnar varðandi
fjarfundi og notkun á fjarfundarbúnaði. Umræður.
Samþykkt.
7. Forstjóri óskaði eftir umboði til að boða reglubundinn eigendafund í nóvember. Lagt er
til að forstjóra verði falið að boða fundinn að höfðu samráði við eigendur um
dagsetningu.
Samþykkt.
8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21.10.2021 og minnisblað
um forðagæslu, dags. 21.10.2021, að meðtalinni umfjöllun um auðlindmælikvarða.
Umræður.
9. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 21.10.2021, um starfsemina
á milli stjórnarfunda.
Forstjóri gerði grein fyrir samþykkt á endurmörkun Gagnaveitu Reykjavíkur ehf. sem
leiðir til nafnabreytingar félagsins. Nafnabreytingin var samþykkt á hluthafafundi í
félaginu 12. október sl. og leiðir til þess að fyrirtækið beri nú heitið Ljósleiðarinn ehf.
Breytingin hefur verið tilkynnt til fyrirtækjaskrár og er afgreiðslu hennar nú beðið.
10. Önnur mál.
Lagt var fram erindi, dags. 22. október 2021, varðandi Carbfix. Forstjóra er falið að
svara erindinu.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:15.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. nóvember 2021.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Katrín Atladóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 27. september kl. 13:00 var haldinn 309. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður
Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Hildur
Björnsdóttir tók þátt um fjarfundabúnað. Fulltrúi starfsmanna var Ólöf Snæhólm
Baldursdóttir.
Bjarni Bjarnason, forstjóri tók þátt um fjarfundarbúnað.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 308 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:10 mætti Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála til
fundarins ásamt Gísla Birni og Brynju Kolbrúnu, sérfræðingum í fjármálum og kynnti
stöðu fjármögnunar, stöðu og horfur á álmörkuðum og álvarnarsamningum, sem gerðir
hafa verið að undanförnu.
Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27.09.2021. Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að efri mörk áhættuvarnarhlutfalls vegna
álvarna verði hækkuð fyrir tiltekin fjárhagsár, sbr. eftirfarandi:
2022 úr 85% í 100%
2023 úr 75% í 100%
Að öðru leyti haldast efri mörk eins og þau eru skilgreind í áhættuhandbók.
Tillagan samþykkt samhljóða.
Gerð grein fyrir breytingu á lánshæfismati Moodys. OR er nú komin í fjárfestingflokk
hjá báðum matsfyrirtækjunum, sem meta lánshæfi OR. Lagðar fram og kynntar
upplýsingar um lífeyrisskuldbindingar samstæðu OR.
Bjarni Freyr kynnti forsendur og fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið
2022 og langtímaspá áranna 2023-2027.
Klukkan 14:15 mættu Arndís Ósk Ólafsdóttir, Jóhannes Þorleiksson og Hrefna
Hallgrímsdóttir forstöðufólk hjá Veitum til fundarins ásamt Ingvari Þór Þorsteinssyni,
fjármálaleiðtoga Veitna og kynntu fjárhagsspá félagsins.
Klukkan 14:30 kom Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdasstýra Orku náttúrunnar,
rafrænt á fundinn og kynnti fjárhagsspá félagsins og ON Power.
Klukkan 14:55 mætti Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu
Reykjavíkur til fundarins og kynnti fjárhagsspá félagsins. Jafnframt upplýsti Erling
Freyr um fyrirhugaða breytingu á nafni félagsins í Ljósleiðarann.
Klukkan 15:10 mætti Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix og kynnti
fjárhagsspá félagsins.
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Afgreiðslu spárinnar frestað til aukafundar stjórnar, sem haldinn verður fimmtudaginn
30. september nk. kl. 14:30.
Áhættuskýrsla, dags. 17. 9. 2021 lögð fram.
3. Edda Sif greindi frá framtíðarsýn Carbfix og verkefninu Coda Terminal. Umræður.
Fundi í stjórn OR frestað kl. 15:40
Klukkan 15:50 var fundur settur að nýju. Eyþór Laxdal Arnalds yfirgaf fundinn kl.
15:50.
4. Klukkan 15:50 mættu til fundarins Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar
Reykjavíkurborgar og Sunna Jóhannsdóttir nefndarkona í endurskoðunarnefnd. Lárus
og Sunna lögðu fram og kynntu skýrslu um störf endurskoðunarnefndar Orkuveitu
Reykjavíkur, dags. 20. 9. 2021 fyrir starfsárið 2020-2021, ásamt bréfi nefndarinnar
dags. 21. 9. 2021. Umræður.
5. Kukkan 16:05 mættu Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri og Bjarni Snæbjörn Jónsson,
ráðgjafi til fundarins og kynntu stefnumiðaða stjórnun innan samstæðu og stöðu
stefnuverkefna 2021. Umræður.
6. Lagt fram minnisblað, dags. 27.09.2021 um stefnu um samfélagsábyrgð. Stefnan rýnd
og samþykkt óbreytt.
7. Lögð fram tillaga að breyttum starfsreglum stjórnar varðandi fjarfundi og notkun á
fjarfundarbúnaði. Umræður. Afgreiðslu frestað.
8. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 23. 9. 2021, um starfsemina
á milli stjórnarfunda.
9. Önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:50.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. október 2021.
Aukafundur verður haldinn 30. september 2021.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, fimmtudaginn 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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Stefnuáætlun samstæðu 2022
Guðrún Erla Jónsdóttir
SF311 25102021

Áhersla

Stuðningsstefna

MARKMIÐIN

Forgangsmál

Hagkvæmni

Áhættustefna
Arðsemis- og
arðgreiðslustefna
Innkaupastefna
Persónuverndarstefna

GÓÐUR SAMFÉLAGSÞEGN

Strúktúr samstæðu

Sjálfbær þróun

Umhverfis- og
auðlindastefna

LÉTTARA KOLEFNISSPOR

Þróun Carbfix
100 ára sýn auðlinda
Fráveita og hringrásarhagkerfi

FJÖLGUN RAFBÍLA
Verkefnamenning

Stafræn þróun

Mannauðsstefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Starfskjarastefna
ÖH stefna
Gæðastefna
Upplýsingatæknistefna
Upplýsingaöryggisstefna

ÁNÆGJA STARFSFÓLKS
HEIL HEIM

Starfsmannamál :
aðstöðumunur og jafnræði
Starfsumhverfi framtíðar

Orkuskipti og
framtíðarorkumarkaður

Forgangsmálin
Forgangsmál

Eigandi/Bakhjarl

Strúktúr samstæðu

N/A

Þróun Carbfix

Edda Sif

Auðlindamál – 100 ára sýn

Hildigunnur

Fráveitan, hringrásarhagkerfið og framtíðin

Gestur

Starfsfólk og starfsumhverfi framtíðar

Sólrún

Orkuskipti og framtíðarorkumarkaður

Berglind

Heimsmarkmið

Markmiðin
Hagkvæmni

Sjálfbær
þróun

Verkefnamenning

Búa yfir fjárhagslegum
styrk og hagkvæmni
sem tryggir þjónustu í
takt 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

Staða 2021

Markmið 2022

Heildstæð úttekt
á stöðu auðlinda
og forða
= 93%

Heildstæð úttekt
á stöðu auðlinda
og forða = x%

Góður
samfélagsþegn

Léttara
kolefnisspor

Fjölgun rafbíla

Ánægt starfsfólk

þjónustuvilji fer saman

Þroski v.stj.
= 1,5

Innri úttektir = x
Heil heim

OTS = X

Stafræn þróun

Bera virðingu fyrir
þörfum viðskiptavina og
veita góða og örugga
þjónustu

Stefnuverkefni ársins

Þroski v.stj. = 3
Fjöldi innri
úttekta fari úr x í
y
OTS = Y

Framtíðarsýn auðlinda - 100 ára sýn:
HAB – Borgarnes – Stykkishólmur
Léttara kolefnisspor:
UM: Vistferilsgreiningar – endurnýting á
úrgangssandi –
UM: CDP uplýsingagjöf um loftslagsmál, samræming
stjórnhátta
FJ: Græn fjármál
Verkefnamenning:
-Innleiða staðlaða og samræmda stafræna lausn
-Rauntímayfirlit yfir öll verkefni
ÖH og áhættustýring: efla innri úttektir

M&M: Ein liðsheild og verkefnamiðuð aðstaða

Mælikvarðar
Til fyrirmyndar í
rekstri

Staða 2021

Markmið 2022

Stefnuverkefni ársins
Hringrásarveitan

Annar
rekstrarkostnaður

Hagræðing
(upphæð)

X

Skerjafjörður - Þróunarsvæði
Fráveita og hringrásarhagkerfi

Sjálfbær þróun
Orkuskipti í höfnum

Virðisaukandi
þjónusta

Eftirsóknarverður
vinnustaður

Öflugt teymi

Teymisefling X

Teymisefling >4
Heimsóknir og innblástur

Fræðsla X

Fræðsla >1

Gullnar reglur til
staðar X%

Gullnar reglur til staðar > 90%

Heil heim

Heil heim
Stuðningsferðir
stjórnenda X

Stuðningsferðir stjórnenda > 4

Ánægðir
viðskiptavinir og
fjölbreyttir
markaðir

Mælikvarðar

Staða 2021

Markmið 2022

Verkefnisframvinda

0%

Framvinda verkefnis
úr 0 í 100%

Stefnuverkefni ársins

Fyrirmynd í rekstri

Stafræn forysta

Græn nýsköpun

Menningin okkar

Tækifæri snjallvæðingar til framtíðar

Skilvirkur og
hagkvæmur
rekstur

Í fararbroddi í
umhverfisvænni,
hagkvæmri og
varanlegri
kolefnisförgun

Árangursrík og
framsýn nýsköpun
og
þekkingarmiðlun
Eftirsóknarvert
þekkingarfyrirtæki
með samhent og
drífandi teymi

Mælikvarðar

Staða 2021

Markmið 2022

Verkefnaframvinda

0

Fylgja tímalínu verkefnis- 0 í 100%

Niðurdæling

X

Aukin niðurdæling tonn úr x í y

Stefnuverkefni ársins

Silfurberg -undirbúningur: ON

Aukin niðurdæling

Mælikvarðar

Staða 2021

Markmið 2022

Stefnuverkefni ársins

Ánægja
viðskiptavina

N/A

Ánægja vv >98%

Allt á einum stað

Starfsánægja

N/A

Starfsánægja 4,5%

Starfsánægja

Fjarveruslys

0

Fjarveruslys 0<

Heil heim

Hagkvæmur vöxtur
og arðbær rekstur

Í fremstu röð í
tækni og sporlausri
starfsemi
Virk þátttaka í
þróun
snjallsamfélags

Einföld og fljótvirk
gæðaþjónusta

Eftirsóknarverður
vinnustaður með
hvetjandi
árangursmenningu

Mælikvarðar KPI

Hagkvæmni

Búa yfir fjárhagslegum
styrk og hagkvæmni
sem tryggir þjónustu í
takt við þarfir
samfélagsins

Nýta náttúrugæði á
sjálfbæran og ábyrgan
hátt

Markmið 2022

Hagræðing (upphæð)

Góður
samfélagsþegn

Léttara kolefnisspor

Stefnuverkefni ársins

VE: Skerjafjörður - þróunarsvæði
VE: Fráveita og hringrásarhagkerfi

Verkefna-framvinda

0

Fylgja tímalínu verkefnis- 0 í
100%

CA: Silfurberg -undirbúningur: ON

Niðurdæling

X

Aukin niðurdæling tonn úr x í
y

CA: Aukin niðurdæling

Úttekt á stöðu auðlinda og
forða

Heildstæð úttekt á
stöðu auðlinda og
forða = 93%

Heildstæð úttekt á stöðu
auðlinda og forða = x%

Framtíðarsýn auðlinda - 100 ára sýn:
HAB – Borgarnes – Stykkishólmur
VE: Orkuskipti í höfnum
UM: Vistferilsgreiningar – endurnýting á úrgangssandi –
UM: CDP uplýsingagjöf um loftslagsmál, samræming
stjórnhátta

Verkefnaframvinda

0%

100%

N/A

N/A

N/A

FJ: Græn fjármál

Starfsánægja

N/A

Starfsánægja 4,5%

GR: Starfsánægja

Fjarveruslys

0

Fjarveruslys 0<

GR: Heil heim

Teymisefling X
Fræðsla

Teymisefling >4
Fræðsla >1
Gullnar reglur til staðar
> 90%

Teymisefling X
Fræðsla

VE: Heimsóknir og innblástur

Fjölgun rafbíla

Ánægt starfsfólk

Verkefna-menning

Staða 2021

VE: Hringrásarveitan

Sjálfbær þróun

Vera til fyrirmyndar í
umhverfismálum og
vinna að stöðugum
umbótum

Mælikvarðar PI

Vera eftirsóknarverður
vinnustaður þar sem
fagþekking og
þjónustuvilji fer
saman

Gullnar reglur til staðar X%

Gullnar reglur til staðar X%
VE: Heil heim

Stuðningsferðir stjórnenda X

Stuðningsferðir
stjórnenda > 6

Stuðningsferðir stjórnenda X

„one team spirit“ könnun

OTS = X

OTS = Y

Heil heim

Ein liðsheild „one team spirit“
verkefnamiðuð aðstaða

Ánægja viðskiptavina
Verkefnis-framvinda
Stafræn þróun

Bera virðingu fyrir
þörfum viðskiptavina
og veita góða og
örugga þjónustu

N/A

Ánægja vv >98%

0%

Framvinda verkefnis úr 0 í
100%

Þroski v.stj.
= 1,5

Þroski v.stj. = 3

Innri úttektir = x

Fjöldi innri úttekta fari úr x í
y

GR: Allt á einum stað
ON: Tækifæri snjallvæðingar til framtíðar
Verkefnamenning M&M:
-Innleiða staðlaða og samræmda stafræna lausn
-Rauntímayfirlit yfir öll verkefni

ÖH og áhættustýring: efla innri úttektir

STJÓRN
STJÓRNARFUNDIR VLP-110-5.0

1.

Tilgangur og umfang

Að lýsa fyrirkomulagi stjórnarfunda OR.

2.

Stjórnarfundir

Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir í húsakynnum OR. Þó er heimilt að halda fundi annarsstaðar. Jafnframt er
fundarfólki heimilt að taka þátt í fundum með rafrænum hætti. Þegar fundarfólk tekur þátt með rafrænum hætti skal
viðkomandi tilkynna formanni og ritara það með hæfilegum fyrirvara svo tryggja megi aðgang að fjarfundarbúnaði.
Að öllu jöfnu skal hver og einn fundarmaður, hvort sem hann er staddur á fundarstað eða annars staðar, vera sýnilegur
öðrum fundarmönnum á meðan á fundi stendur.
Mikilvægt er að tryggja öryggi í samskiptum á milli fundarmanna þannig að óviðkomandi geti ekki fylgst með eða heyrt
umræður um mál sem rædd eru á lokuðum fundi.
Ef fundarmaður á fjarfundi missir samband við fundinn skal gert fundarhlé og miða skal við að fundur hefjist ekki að
nýju fyrr en samband hefur náðst við fundarmanninn, hann veiti samþykki fyrir því að fundi verði haldið áfram án hans
eða varamaður hefur tekið sæti á fundinum.
Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum en varaformaður í forföllum hans. Forstjóri skal á hverjum fundi gefa stjórninni
skýrslu, munnlega eða skriflega, um veigamikil atriði úr starfsemi félagins frá síðasta stjórnarfundi. Með sama hætti
skal stjórnarformaður gera grein fyrir framvindu mála sem hann hefur fylgt eftir milli stjórnarfunda.
Stjórn getur á stjórnarfundum krafið forstjóra um upplýsingar og gögn sem stjórninni eru nauðsynleg til að hún geti
sinnt verkefnum sínum.
Lögmæti funda
Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við
ákvæði um boðun stjórnarfundar.
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum. Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði
formanns tvöfalt.
Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögn
málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess.
Sé mál tekið til afgreiðslu utan dagskrár getur stjórnarmaður óskað eftir frestun þess til næsta fundar. Skal formaður
verða við þeirri ósk nema brýnir hagsmunir fyrirtækisins krefjist annars.
Réttur til fundarsetu
Forstjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður
annað. Enn fremur er innri endurskoðanda og regluverði heimilt að sitja stjórnarfundi og hafa þeir þar málfrelsi, nema
í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað.
Mál utan funda
Óski stjórnarmenn að taka upp einstök mál utan stjórnarfunda skulu þeir snúa sér til formanns eða forstjóra en ekki
annarra starfsmanna fyrirtækisins.
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 311
Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR
21. október 2021
Umhverfismál fyrir stjórn OR 25. október 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða
sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
Ekkert nýtt.
ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Samskipti við hagsmunaaðila.
Fundur með hagsmunaaðilum Andakílsárvirkjunar verður haldinn í lok október til að fara yfir rekstrarform
Andakílsárvirkjunar og þá sviðsmynd sem verður fyrir valinu hjá ON og fundur með öllum landeigendum haldinn í
kjölfarið.
Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana verður haldinn í nóvember.
Leyfi:
•
Heilbrigðiseftirlit suðurlands kom í eftirlitsferðir í Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun í lok september og
byrjun október. Eftirlitið var án athugasemda í báðum virkjunum.
•
Framkvæmdaleyfi fyrir breyttum búnaði fyrir skiljuvatnslosun á Nesjavöllum barst í byrjun október frá
Umhverfis- og tæknisviði uppsveita.
•
Blástursprófanir á holum í Hverahlíð hófust í byrjun október. Gert er ráð fyrir að taki um 4 vikur. Tilkynning
send 8.október.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.

VEITUR:
Fráveita:
•
Rafmagnsleysi á stóru svæði við Nauthólsveg alveg niður til dælustöðvarinnar við Skeljanes 21. september
2021. Neyðarlúga var opin í 5 klst og 45 mín. Óhreinsað skólp í sjó. Verktaki gekk fjörur.
•
Ánanaust: Hleypt um neyðarlúgu eftir síur. Lítið sjáanlegt rusl sem fer út en gerlamengun til staðar í fjörum.
Sendum 5 tilkynningar til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.
o 9. september 2021: Neyðarlúga opin í 2 klst 21 mín. Útrásardæla bilaði og ný var til. Skipt um.
o 10. september 2021: Neyðarlúga opin í 6 klst 2 mín. Áframhaldandi vinna við útrásardælu
o 23. september 2021: Neyðarlúga opin í 4 klst 12 mín. Trompet byrjað að leka og stöðin stoppuð til
að laga lekann.
o 1. október 2021: Neyðarlúga opin í 4 klst 12 mín. Trompet byrjaði að leka aftur og við vorum ekki
viss hvort að viðgerðin myndi heppnast. Sendum fréttatilkynningu á föstudegi og létum fyrirtæki í
nágrenni stöðvarinnar vita.
o 12. október – trompetið er byrjað að leka aftur, en við vonum að það hangi þar til í næstu viku
þegar vinna við útskiptin byrjar. Við erum að fara að skipta því út.
•
Vatnsveita: Ekkert nýtt
Rafveita Ekkert nýtt
Hitaveita: Hreinsun á varmaskiptum 1 og 2 í Hveragerði. Hreinsunin fór fram í samráði við Heilbrigðiseftirlit
Suðurlands og slökkviðliðið.
Leyfi:
•
Öll leyfi eru uppfyllt.
•
* Beðið er staðfestingar á framlengingu fjögurra leyfa fyrir rekstur hitaveitu á Suðurlandi (Austurveita,
Hlíðaveita, hola að Fiskalóni og Hitaveita Þorlákshafnar, Bakka og Öndverðarsness) sem renna út 5.
nóvember 2021. Umsögn var send til Heilbrigðiseftirlits 25. maí sl. Skv. verklagsreglum ætti framlenging
leyfa að liggja fyrir.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.
CARBFIX:
•
Sjá „Annað“ og Umhverfis- og loftslagsvakning“ að neðan.
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Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.
Loftslagsmál
•
Unnið að innleiðingu loftslagsáhættna í áhættustjórnun verkefna og reksturs samstæðunnar m.a. í hönnun.
•
Unnið að uppfærslu á mælaborði fyrir kolefnisspor OR þannig hægt sé að einangra hvert dótturfyrirtæki
Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:,
•
Samstæða OR sendi umsögn um drög að reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana
06.09.2021
•
Samstæða OR sendi umsögn um reglugerð um niðurdælingu koldíoxíðs 13.9.2021
•
Umsögn Veitna dags. 31. ágúst 2021 um tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Reykjavíkur. Óskað var
eftir aukinni umfjöllun um:
o Lághitasvæði Veitna og borholur
o Sýna borholur á uppdrætti
o Sýna svæði fyrir stækkun hreinsistöðvar við Ánanaust á uppdrætti
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt.
Umhverfis- og loftslagsvakning:
•
8. september hóf Orca, lofthreinsi- og förgunarstöð Climeworks, starfsemi sína. Um er að ræða gríðarstóran
áfanga í beinni loftföngun en stöðin getur fangað 4.000 tonn af CO2 á ári hverju, sem hún fjarlægir beint úr
andrúmsloftinu á öruggan hátt. Náttúrulegri förgunaraðferð Carbfix er síðan beitt og CO2 þannig breytt í stein.
•
Fjöldi heimsókna og fræðst um Carbfix m.a forsætisráðherra Skotlands og krónprins Dana.
•
Umfjöllun um sjálfbærar bakkavarnir í Andakílsá í Landanum 17.október (sjá mynd). Góð umfjöllun um
bakkavarnirnar ásamt því sem minnst var á umhverfisslysið 2017 og sagt frá því að áin væri að jafna sig og að
vel hefði veiðst síðastliðin tvö sumur.
•
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Auðlindamælikvarðar haust 2021
Uppfærsla auðlindamælikvarða OR samstæðunnar fer fram tvisvar á ári, að vori og að hausti. Tekin
er staðan á háhitasvæðum, í hitaveitu og neysluvatni. Markmið auðlindamælikvarða er að draga
fram skýra mynd af stöðu auðlinda, varpa ljósi á það sem mætti betur fara og að draga fram þörf fyrir
fjárfestingar.
Neysluvatn og hitaveitur
Mælikvarðarnir fyrir vatnsveitur eru sýndir í töflu 1 og fyrir hitaveitur í töflu 2. Skilgreiningar á
auðlindamælikvörðunum eru í viðauka A.
Staða neysluvatnsauðlinda er góð að því er varðar gæði vatnsins fyrir utan Grábrókarveitu þar sem
vandamál er vegna gruggs sem þó er innan neysluvatnsviðmiða. Nauðsynlegum gögnum er víðast
hvar safnað en víða eru ógnir í vatnsvernd vegna ýmist skipulagsmála, dýrahalds eða ástands
vatnstökumannvirkja. Staða forða í veitunni er metin alvarleg í þremur veitum af átta. Verkefni eru
þegar hafin til að bregðast við stöðunni í tveimur þeirra (Vatnsveita Akranes og Vatnsveita
Borgarnes, Bifrastar og nærsveita) en ekki hefur verið ákveðin hvernig bregast skuli við alvarlegri
forðastöðu í Hlíðarveitu þegar þurrkar verða miklir.

Tafla 1. Auðlindamælikvarðar fyrir vatnsveitu október 2021. Breytingar eru táknaðar með +
eða – inn í litaða hringnum.
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Tvær breytingar hafa verið gerðar á auðlindamælikvörðum hitaveitu frá síðustu uppfærslu
eins og kemur fram í töflu 2. Alvarlegast er að staða virkjaðs afls í HAB er núna metin
alvarleg þar sem hámarks eftirspurn eftir vatn er meiri en afkastageta veitunar.
Staða virkjaðs afls í hitaveitum Veitna er áhyggjuefni. Í sjö veitum af þrettán er staðan metin
varhugaverð eða alvarleg. Sömu sögu er að segja hvað varðar forða til framtíðar, þar er
staðan metin varhugaverð eða alvarleg í tíu af þrettán veitunum. Í flestum tilfellum er nægan
forða að hafa í veitunum eða í nágrenni þeirra, það þarf bara að tryggja sér hann til nýtingar,
stækka varmastöðvar, bora fleiri holur og tengja eða stækka dælur til að hann verði tiltækur
þegar þörf er á. Í mörgum tilfellum eru verkefni í gangi til að auka við virkjað afl en þau hófust
ekki nægilega snemma eða seinkuðu af ýmsum ástæðum og er því aflaukningin ekki til
staðar nú og verður ekki á komandi vetri.

Tafla 2. Auðlindamælikvarðar fyrir hitaveitu október 2021. Breytingar eru táknaðar með + eða
– inn í litaða hringnum.
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Háhiti
Auðlindamælikvarði fyrir auðlindir á háhitasvæðum skiptist í tvo flokka; „heilbrigði auðlinda í dag“ og
„horft til framtíðar“. Heilbrigði auðlinda í dag skiptist í 6 undirflokka; vermi, vinnsluþéttleika, niðurdrátt,
hita í kerfinu, áhrif niðurdælingar og staða vatnsbóls. Horft til framtíðar skiptist í tvo undirflokka; forði
til 10 ára og rannsókna og þróunarverkefni til framtíðar. Samantekt á mælikvörðum fyrir háhitasvæði
Orku náttúrunnar er hér fyrir neðan. Skilgreiningar á einkunnargjöf mælikvarðanna er að finna í
viðauka A.
Breyting var gerð á uppsetningu mælikvarðans frá köngulóarriti yfir í umferðarljósakerfi. Ein breyting
varð á einkunn frá síðustu uppfærslu og hún er að staða rannsóknar og þróunarverkefn til framtíðar
fyrir báðar virkjanir hefur verið færð úr varhugaverðri í alvarlega. Það er gert vegna þeirrar miklu
óvissu sem er með afgreiðslu rammaáætlunar frá Alþingi. Þetta þýðir í raun fyrir Orku náttúrunnar
að ekki er hægt að ljúka rannsóknum fyrir öll þau svæði sem er fyrirhugað að nota sem
uppbótarsvæði fyrir virkjanirnar. Framtíð raforkusölu frá virkjununum er því töluverðri óvissu háð
þegar litið er til lengri tíma en 10 ára.

2021 Q3-Q4

Nesjavallavirkjun
2021 Q3-Q4

Tafla 3. Auðlindamælikvarðar fyrir háhitasvirkjanir október 2021.
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R&Þ verkefni til
framtíðar

Forði til 10 ára

Staða vatnsbóls

Áhrif niðurdælingar

Hiti í kerfinu

Þrýstiniðurdráttur

Vinnsluþéttleiki

Svæði
Samantekt
Hellisheiðarvirkjun

Vermi

Staðan er óbreytt hvað varðar aðra þætti. Vinnsluþéttleiki er of mikil á hluta vinnslusvæðana sem og
þrýstiniðurdráttur, neikvæð áhrif af niðurdælingu eru innan svæðins á Hellisheiði og í grunnvatni á
Nesjavöllum. Ástand grunnvatns kringum virkjunina á Nesjavöllum er óbreytt þrátt fyrir minni losun
affallsvatns frá virkjuninni undanfarin ár. Unnið er að úrbótum.

Viðauki A
Skilgreiningar auðlindamælikvarða fyrir neysluvatn

Skilgreiningar auðlindamælikvarða fyrir hitaveitur
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Skilgreiningar auðlindamælikvarða fyrir háhita

Heilbrigði auðlindar í dag

Flokkur

Undirflokkur

Varhugaverð staða

Alvarleg staða

Vermi

Vegið meðalvermi unnins vökva Vegið meðalvermi unnins vökva Vegið meðalvermi unnins vökva
hærra en 1400 kJ/kg og árlegar lægra en 1400 kJ/kg eða árlegar lægra en 1400 kJ/kg og árlegar
breytingar minni en 50 kJ/kg
breytingar meiri en 50 kJ/kg
breytingar meiri en 50 kJ/kg

Vinnsluþéttleiki

Massavinnsla minni en 200
kg/s/km2 og meðalmassavinnsla
á svæðinu minni en 50 kg/s/km2

Massavinnsla meiri en 200
kg/s/km2 eða
meðalmassavinnsla á svæðinu
meiri en 50 kg/s/km2

Massavinnsla meiri en 200
kg/s/km2 og meðalmassavinnsla
á svæðinu meiri en 50 kg/s/km2

Árlegur niðurdráttur í
eftirlitsholum minni en 1,5 bar

Árlegur niðurdráttur meiri en 1,5
bar í einni eftirlitsholu

Árlegur niðurdráttur meiri en 1,5
bar í tveimur eftirlitsholum eða
fleiri

Þrýstiniðurdráttur

Hiti í kerfinu

Áhrif niðurdælingar

Horft til framtíðar

Góð staða

Árleg kólnun í eftirlitsholum
Árleg kólnun í eftirlitsholum meiri Árleg kólnun í eftirlitsholum meiri
minni en 1°C og árleg
en 1°C eða árleg meðalkólnun
en 1°C og árleg meðalkólnun
meðalkólnun kvars-hitamælis s.l. kvars-hitamælis s.l. 5 ár meiri en kvars-hitamælis s.l. 5 ár meiri en
5 ár minni en 1°C
1°C
1°C
Niðurdæling á sér stað án
neikvæðra áhrifa á auðlind og
umhverfi/samfélag

Niðurdæling veldur neikvæðum
Niðurdæling hefur neikvæð áhrif
áhrifum á auðlind eða
á auðlind og umhverfi/samfélag
umhverfi/samfélag

Staða vatnsbóls

Gæði, forði og aðgengi tryggð til
langrar framtíðar

Líkur eru á að vinnsla sé of
ágeng, gæði vatns hafa minnkað
eða vatnsbólum stafar ógn af
framkvæmdum, starfsemi eða
umferðar

Vatnsból stendur ekki undir
núverandi vinnslu til framtíðar
eða viðvarandi gæðavandamál

Forði til 10 ára

Spáreikningar gefa til kynna að
núverandi vinnsla standi undir
sér til 10 ára að teknu tilliti til
fyrirliggjandi aðgerða í orkuöflun
og niðurdælingu

Spáreikningar gefa til kynna að
núverandi vinnsla standi ekki
undir sér eða að fyrirliggjandi
aðgerðir í orkuöflun og
niðurdælingu dugi ekki til að
bæta úr stöðunni

Spáreikningar gefa til kynna að
núverandi vinnsla standi ekki
undir sér og að fyrirliggjandi
aðgerir í orkuöflun og
niðurdælingu dugi ekki til að
bæta úr stöðunni

R&Þ verkefni til
framtíðar

Rannsókna- og þróunaráætlun til
Rannsókna- og þróunaráætlun til
10 ára eða lengur er ekki til
Rannsókna- og þróunaráætlun til
10 ára eða lengur er til staðar og
staðar eða áætlun er til staðar en
10 ára eða lengur er til staðar.
unnið er eftir henni. Svæðin sem
ekki er unnið eftir henni þar sem
Ekki er unnið eftir henni eða
á að rannsaka hafa verið
mögulegum
möguleg orkunýtingarsvæði hafa
samþykkt sem
orkunýtingarsvæðum hefur verið
ekki verið samþykkt sem slík
orkunýtingarsvæði
hafnað eða samþykkt þeirra sem
slíkra háð umtalsverðri óvissu.
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