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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2018, mánudaginn 23. apríl kl. 13:15 var haldinn 259. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur.  Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

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

M. Friðriksdóttir, Kjartan Magnússon, Ólafur Adolfsson 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 258 undirrituð og staðfest. 
 

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

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar, arðgreiðsluferlum, áhættuskýrslu OR, dags. 

12.04.2018, stöðu og þróun á álmörkuðum og rekstrartölum fyrstu þriggja mánaða 

ársins. Umræður. 
 

3. Klukkan 14:00 komu fulltrúar endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, þau Inga 

Björg Hjaltadóttir og Ólafur Kristinsson, til fundarins til að ræða framtíðarfyrirkomulag 

innri endurskoðunar. Lagt fram erindi endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dags. 

9. apríl 2018 og erindi innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, dags. 19. mars 2018 um 

málið. Umræður. 
 

4. Lögð fram svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar um þóknun stjórnar. Tillögunni fylgir 

greinargerð: 
 

Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:  

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2017 

verði kr. 169.297 á mánuði fyrir aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. 

Greiðslur til varamanna verði kr. 47.402 á fund. 

Jafnframt verði heimilt að greiða upp í laun ársins 2018 kr. 169.297 á mánuði fyrir 

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

47.402 á fund. 

Samþykkt samhljóða. 

5. Klukkan 14:35 kom Kristjana Kjartansdóttir, gæðastjóri til fundarins og lagði fram til 

rýni  gæðastefnu OR. Stefnan rýnd og samþykkt. Kristjana gerði einnig grein fyrir stöðu 

lykilmælikvarða um ánægju viðskiptavina.   
 

6. Klukkan 14:55 mætti Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri til fundarins, lagði 

fram og kynnti minnisblað um umhverfismælikvarða, dags. 18.04.2018. Einnig lögð 

fram tillaga um að fella niður lykilárangursmælikvarðann um að öll leyfi OR séu í gildi 

og uppfyllt. Samþykkt. 
 

Klukkan 15:15 mætti Edda Sif Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar, lagði 

fram og kynnti minnisblað um forðagæslu, dags. sama dag. Ennfremur var kynnt 

loftlagsskýrsla Umhverfisstofnunar. Umræður. 
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7. Klukkan 15:30 mættu Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri ON og Gísli Sveinsson 

aðstoðarmaður framkvæmdastjóra, til fundarins og kynntu frumniðurstöðu 

sjálfbærniúttektar (GSAP) fyrir Hellisheiðarvirkjun. Umræður. 
 

8. Forstjóri kynnti fyrirkomulag fráveitu og markmið um hreinar strendur-alltaf. Umræður. 
 

9. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 20. apríl 2018, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

10. Önnur mál. 
 

Kjartan Magnússon og Áslaug M. Friðriksdóttir leggja fram eftirfarandi tillögu: 
 

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að ráðast í aðgerðir í því skyni að gera íbúum á 

starfsvæði sínu að kleift að hlaða rafmagnsbifreiðar við heimil sín, óháð húsakosti. 

Innstungum fyrir rafmagnsbifreiðar verði komið fyrir í ljósastaurum þar sem 

aðstæður eru fyrir hendi og jafnframt sé gert ráð fyrir slíkum búnaði í nýjum 

ljósastaurum. 
 

Frestað. 
 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16:17. 

Næsti fundur verður haldinn 28. maí 2018. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon,  

Ólafur Adolfsson, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 
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Tillaga 

 

Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að 

eftirfarandi tillaga verði samþykkt:  

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2017 verði kr. 

169.297 á mánuði fyrir aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. Greiðslur til varamanna 

verði kr. 47.402 á fund. 

Jafnframt verði heimilt að greiða upp í laun ársins 2018 kr. 169.297 á mánuði fyrir aðalmann 

og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. Greiðslur til varamanna verði kr. 47.402 á fund. 

 

Greinargerð 

Almenn launaþróun í landinu er 6.8% á ársgrundvelli miðað við tölur Hagstofunnar frá 

desember 2017. Almennir starfsmenn OR hækkuðu í launum um 4.86% milli áranna 2016 og 

2017. 

Árið 2017 ákvað aðalfundur að tillögu stjórnar og starfskjaranefndar að víkja frá því að hækka 

þóknun stjórnar til samræmis við launahækkanir á opinberum markaði þar sem vísitala launa 

opinberra starfsmanna hækkaði meira heldur en almenn launahækkun allra starfsmanna OR árið 

2016. 

Samkvæmt nýjustu aðgengilegu tölum Hagstofunnar hækkaði vísitala launa opinberra 

starfsmanna um 5,9% á ársgrundvelli frá desember 2016 til desember 2017. Þar sem ekki er um 

sambærilegt misvægi að ræða milli fyrra viðmiðs og var um að ræða árið 2016 þykir 

starfskjaranefnd rétt að aftur verði við ákvörðun þóknunar stjórnar litið til fyrra viðmiðs um að 

þóknunin fylgi vísitölu launa opinberra starfsmanna. Er þannig lagt til að stjórnarlaun hækki 

um 5,9%. Stjórnarlaun verði þannig kr. 169.297 á mánuði.  

 
 

 



Endurskoðun gæðastefnu 

Þjónustukannanir

Stefnuverkefni

Stjórn OR

23.04.2017

Kristjana Kjartansdóttir



Núverandi gæðastefna:



Tillaga að gæðastefnu:



Starfsmenn skildu ekki hugtakið „lífsferilshugsun“.

• Víða er eingöngu horft til lægsta tilboðs sem getur leitt til alvarlegra afleiðinga í 

framtíðinni s.s. hærri kostnaður við viðhald og skemmri líftíma.1

• Hérlendis er verð útboðs sá þáttur sem hefur langmest vægi á val íslenskar 

fyrirtækja á verktökum2.  Þetta á einnig við hjá OR.  

• Við skipulagningu og hönnun virkja og verkefna er mikilvægt að horfa til 

heildarlíftímans þannig að rekstraraðilar fái skilning á heildarkostnaði við 

framkvæmd, viðhald og afskráningu eigna.

Rökstuðningur: Hagsýnn og framsýnn rekstur.
Eigendastefna kafli 2: OR „nýtir auðlindir á ábyrgan, sjálfbæran og hagkvæman hátt“

1 Eto,J. og fleiri (1996). Sótt 9.4.2018 af https://plasticpipe.org/pdf/life-cycle-cost-study.pdf

2 Björg Brynjardóttir (2017) . Sótt 9.4.2018 af https://skemman.is/handle/1946/26880

https://plasticpipe.org/pdf/life-cycle-cost-study.pdf
https://skemman.is/handle/1946/26880


Lykilmælikvarði: Ánægja viðskiptavina 
Ánægja hvers dótturfélags er samþykktur hjá stjórn viðkomandi dóttturfélags.
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Þjónustuvísitala



Þjónustuvísitala



Þjónustuvísitala

Íslenska ánægjuvogin 2017



Stefnuverkefni 2017

• Kanna viðhorf stjórnenda.

• Umbætur á innri úttektum.

• Skilgreina hlutverk ábyrgðamanna skjala.

Stefnuverkefni 2018

• Tengja betur ferla við áhættustýringu.

• Skilvirkara stjórnunarkerfi. 

Rekstrarverkefni 2017-2018

• Skipt um ytri úttektaraðila fyrir vottuð stjórnunarkerfi.

• Innleiðing á nýjum hugbúnaði fyrir Rekstrarhandbók samstæðunnar.

• Ráðgjöf, stuðningur og þjálfun.

• Yfirfærsla á stjórnunarkerfi í nýja útgáfu.

Verkefni Gæðamála



Stjórnunarkerfi OR samstæðunnar

Stjórnunarferli (Management processes) : Þessi ferli leggja grunn að framkvæmd og 

eftirliti með starfseminni. stýringum, vöktun, mælingum og umbótaferli.

Umbætur og 

úrbætur

SKI-410 Úrbætur í 

kjölfar ábendinga og 

atvika

STJ-215 Umbætur

Árangur í ljósi markmiða

STJ-011 Markmiðsferli

Eftirlit stjórnenda

Ski-105 Fundir í OR samstæðu

SKI-302 Framkvæmdastjórnir

Hlíting við lög og stefnur

Áhættustýring

VLT-001 

Áhættuhandbók 

STJ-200 Áhættustýring 

(rekstraráhætta)

Vöktun og  mælingar, 

greiningar og 

endurskoðun 

STJ-310 Innri úttektir og 

endurmat

STJ-300 Rýni stjórnenda

Greiningar

Stuðningsgöngur

Skoðun varnaraðgerða

Hlíting við lög og stefnur

Stýringar og 

varnaraðgerðir

STJ-210 Umhverfisþættir

STJ-220 OHSAS 18001 

Stjórnunarþættir ÖHV 

mála 

STJ-230 Stjórnunarþættir 

upplýsingaöryggis

Viðbragðsáætlanir

SFM-001 Viðskipti, FJM-001 Fjárstýring

INM-XXX Innkaup og samningar

UFM-001 Starfsþróun og launamál

Stoðferli (Support processes) : Þessi ferli veita 

nauðsynlegan stuðning við virðissköpunina.

LBC-025 Hagsmunaaðilar 

ONV-M-001 Orkuvinnsla

ONS-M-001 Sala og viðskiptaþróun

GAM-001 Ljósleiðari

HFM-001 Heimlagnir

PFM-001 Trygg afhending Virðisskapandi meginferli (Business processes): 

Ferlin leggja grunn að kjarnastarfsemi Orkuveitunnar. 

Þau sýna virðisstreymið frá auðlind við viðskiptavinar. 
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Stefnur og markmið

STJ-011 Markmiðsferli

STJ-010 Skipulagning málefna

Úthlutun aðfanga

STJ-015 Aðfangaferli úthlutun 

fjármagns

STJ-016 Aðfangaferli mannauðs

Markmiðsferli (Strategic processes): Þessi 

ferli leggja grunn að markmiðssetningu, 

skipulagningu og ábyrgðum í starfseminni.
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 257 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 18.4.2018  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22.4.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

CarbFix aðferðin á Hellisheiði hefur leitt til minni losunar gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi 
Umhverfisstofnun hefur skilað skýrslu (National Inventory Report) um losun gróðurhúsalofttegunda 
til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (UNFCCC) þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar 
um losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi frá 1990 til 2016. Umhverfisstofnun greinir frá því að 
meginástæður samdráttar í losun milli 2015 og 2016, án landnotkunar, eru minni losun frá 
fiskiskipum, álframleiðslu og kælimiðlum. Þá hafi niðurdæling CO2 frá jarðvarmavirkjunum einnig 
leitt til minni losunar út í andrúmsloftið. Sjá nánar: https://www.ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2018/04/16/Miklar-

askoranir-fram-undan-i-loftslagsmalum/ 
 

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

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 

UMHVERFISSLYS VIÐ ANDAKÍLSÁRVIRKJUN.  
Úrskurður ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um að sekta Orku náttúrunnar vegna tæmingar á 
inntakslóni Andakílsárvirkjunar. Sjá nánar skýrslu forstjóra OR. 

 

STAÐA AUÐLINDA. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 

RENNSLI Á YFIRFALL – HELLISHEIÐI OG HVERAHLÍÐ.  
Hellisheiði: 20-21. mars vegna lokaliðkana í lágþrýstiveitu. Rennsli var um 300 l/s þegar mest var. 

 

SAMRÁÐ VIÐ LEYFISVEITENDUR  OG HAGSMUNAAÐILA 
Reglubundinn fundur var haldinn 20. mars og 17. apríl. 
 

VEITUR:  
FRÁVEITA: 

 Seinnihluta febrúar var mikið álag á fráveitukerfi Veitna vegna úrkomu og hláku: 
o Neyðaryfirfall í Klettagörðum opnaðist 24. febrúar í 5 klst. vegna mikils aðrennslis. 
o Neyðaryfirfall í Laugalæk opnaðist 23.–24. febrúar í 10 klst. vegna mikillar aðkomu. Ein skolpdæla af fjórum var og er biluð. 
o Neyðaryfirfall í Gufunesi opnaðist 21.–27. febrúar í 86 klst. vegna mikils aðrennslis samtímis dælubilun.  
o Neyðaryfirfall í Skeljanesi opnaðist 2. og 4. febrúar í 14 klst. og 19.-27. febrúar í 85 klst. vegna mikils aðrennslis. 

 Rennsli um yfirfall við Faxaskjól, Boðagranda og í Ánananaustum 28. febrúar – 1. mars vegna viðhalds í 
hreinsistöðinni við Ánanaust. 

 Rennsli um yfirfall við Faxaskjól 20.-21. mars vegna endurnýjun á rofabúnaði í dælustöð og spennustöð, 
verkið tók 18 tíma og var neyðaryfirfallið virkt á meðan. 

 Rennsli um yfirfall í Gufunesi  27. mars því taka þurfti rafmagn af stöðinni vegna framkvæmda í 
nágrenninu. Neyðaryfirfallið var opið í 38 mínútur. 

 Hreinsistöð í Borgarnesi.  Hreinsistöðin hefur verið í gangi í nokkrar vikur og verið er að gangsetja 
dælubrunna. Nýtt fráveitukerfi í Borgarnesi er að komast í fullan rekstur.   

 Opnunarhátið hreinsistöðvar á Akranesi verður haldin 17. maí. Bæjarstjóri og Inga Dóra halda erindi og 
öllum íbúum verður boðið að koma og skoða stöðina. Allir stjórnarmenn velkomnir. 

 

VATNSVEITA 

 Fundur í samráðshópi vatnsverndar og nýtingar á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
17. apríl. Fjallað var um viðhald rennslislíkans og verkefni hópsins í bráð og lengd. 

 

HITAVEITA: Ekkert nýtt  
  

RAFMAGNSVEITA: Ekkert nýtt 
 

2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
STYRKUR BRENNISTEINSVETNIS á Norðlingaholti og í Hveragerði febrúar – apríl 2018 var undir 
viðmiðunarmörkum fyrir hlaupandi 24 klst meðaltal. 
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 8. mars. Tilkynning um auknar líkur á  styrk brennisteinsvetnis send leyfisveitendum og birt á vef ON. 

 3. apríl. Tilkynning til leyfisveiteinda um holublástur við Hverahlíð. 

 5. apríl. Tilkynning um auknar líkur á styrk brennisteinsvetnis send leyfisveitendum og birt á vef ON. 

 

                           Norðlingaholt  (óyfirfarin gögn)                     Hveragerði  (óyfirfarin gögn) 

 
 

Mynd 1. Sólarhringsmeðaltal fyrir styrk brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði frá  febrúar-apríl 2018. Til viðmiðunar eru sýnd umhverfismörk (rauð lína) 
samkvæmt reglugerð nr. 514/2010. 
 

VIÐBÓTAR LOFTGÆÐAMÆLISTÖÐ. Stöðin er í prófun og í kjölfarið verður henni komið upp við 
fótboltavöllin í Úlfarsárdal. 
 

4. Annað 
 

ÞEKKINGARMIÐLUN. 

 8. mars. Ársskýrsla OR 2017 birt á vef OR. Skýrslan nær til umhverfisþátta, samfélagsþátta og stjórnhátta 
í rekstrinum auk fjármála og tekur mið af leiðbeiningum kauphalla á Norðurlöndunum og 
Eystrasaltsríkjunum. Ársskýrslan er einungis gefin út á netinu og er það í fyrsta sinn að skýrslan er ekki 
prentuð. Sjá: https://arsskyrsla2017.or.is/ 

 14. mars. Vísindadagur OR samstæðunnar þar sem starfsfólk samstæðu OR hélt fjölda fyrirlestra sem 
meðal annars varða umhverfismál.  

 16. apríl. Landvernd kom í heimsókn í Hellisheiðarvirkjun til að fræðast um landgræðsluna og Sulfix og 
Carbfix verkefnin. Orkuveitan fékk mikið hrós fyrir þessi verkefni sem unnin eru í þágu umhverfisins. 

 

IGC 2018, 24.-27. apríl í Hörpu.  

 Marta Rós Karlsdóttir forstöðumaður auðlinda ON heldur erindi sem ber titilinnl „Production and reinjection: 
Holistic approach“. 

 Edda Sif Aradóttir settur framkvæmdastjóri Þróunar OR heldur erindi sem ber titilinn „Reaching zero 
emission with added environmental, social and fiscal value“. 
 

UMKVÖRTUNAREFNI: 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 

Dagsetning: 18. apríl 2018 

Neysluvatn 
Aðgerðaráætlun fyrir Gvendarbrunna, Myllulæk og Jaðarsvæði 
Unnið er að aðgerðaráætlun sem hægt verður að fara í til að bæta stöðuna á Gvendarbrunnum, 
Myllulæk og Jaðarsvæði fyrir næstu hlákutíð. M.a. eru fóðringar holna á svæðinu kortlagðar með 
hugsanlegar viðgerðir í huga og rennsli vatns á yfirborði rannsakað ásamt gerlatölum í 
gerlagerðum í vatni. Þá er jafnframt verið að leggja drög að nákvæmu þrívíðu jarðlagalíkani af 
svæðinu sem nýtt verður í framtíðarborunum.  
 

Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 
Vegna aukinnar eftirspurnar eftir heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu vinna Veitur og Þróun að 
því að skoða kosti til framleiðsluaukningar. Farið hefur verið yfir mismunandi valkosti þess að 
auka forðann og þeim forgangsraðað eftir fýsileika. M.a. er kannað hvort hægt sé að nýta 
ónýttar lághitaholur á Höfuðborgarsvæðinu. Þær átta holur sem ákveðið var að skoða nánar í 
kjölfar fýsileikakönnunar í vetur verða hitamældar í apríl og maí, og í júní hefjast dæluprófanir 
og efnasýnataka. Þróun mun í kjölfarið skila niðurstöðum um ástand þessara holna og hverjar 
þeirra koma til greina til að tengja inn á veitu. 
 
Til stendur að bora í Reykjahlíð og á Geldinganesi á næsta ári. Í sumar verður farið yfir stöðu 
þekkingar og þrívíddarlíkön af svæðunum uppfærð og stefnt er að því að holustaðsetningar 
liggi fyrir í október á þessu ári.  
 

Háhiti  
Boranir  
Holu HE-60 var hleypt upp 2. apríl eftir að þrýstingur hafði farið að byggjast upp á holutoppi. 
Allar líkur eru á að um öfluga holu sé að ræða. Regluleg sýnataka fer nú fram, en enn er holan 
að skila af sér því vatni sem dælt var á hana í og eftir borun. Til stendur að tengja holuna inn á 
veitu í lok mánaðarins. 
 
Borun holu HE-61 lauk 16. apríl á 1857 m dýpi og uppfyllir holan öll skilyrði góðrar vinnsluholu 
að svo komnu máli. Unnið er að hreinsun holunnar, mælingum og niðursetningu á leiðara.  
Enn er dælt á holu HE-60 en borun hennar lauk í byrjun janúar. Stefnt að því að holan verði sett 
í blæðingu og upphitun á næstu dögum. Í kjölfar upphitunar og blástursprófana fer holan inn á 
veitu.  
 
Næstu tvær holur verða boraðar á Nesjavöllum.  
 

Niðurdæling jarðhitavatns á Nesjavöllum 
Orka náttúrunnar gaf út að allri yfirborðslosun jarðhitavatns á Nesjavöllum yrði hætt fyrir lok árs 
2017 að undanskyldum 5-15 l/s vegna reglunar á gufuveitu virkjunarinnar.  Árið 2017 voru gerðar 
miklar viðbætur við niðurdælingarveitu Nesjavallavirkjunar. Ný niðurdælingarveita var byggð upp 
og nýjar holur voru tengdar og annar niðurdælingarveitan nú öllu jarðhitavatni frá virkjuninni. Ef 
áætlanir gagna eftir mun yfirborðslosun jarðhitavatns minnka um yfir 90% á árinu 2018. Einhver 
vandræði hafa verið í rekstri veitunnar og meira jarðhitavatn en sem nemur 15 l/s hefur farið í 
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yfirborðslosun það sem af er árinu. Unnið er að lagfæringum og betri sýn á rekstur 
niðurdælingarveitunnar með það að markmiði að koma í veg fyrir losun jarðhitavatns á yfirborð. 
 
Á þessu ári verður í tilraunaskyni jarðhitavatni dælt ofan í jarðhitakerfið með því að tengja NJ-18 
við niðurdælingarveitu virkjunarinnar og nýtt ferilefnapróf til að kortleggja rennslisleiðir 
jarðhitavatnsins sem fer í núverandi niðurdælingarholur hefst. Viðbrögð jarðhitakerfisins við 
niðurdælingu í NJ-18 og nýjar upplýsingar um rennslisleiðir jarðhitavatnsins í núverandi 
niðurdælingarholur nýtist til framtíðar stefnumótunar á niðurdælingarmálum Nesjavallavirkjunar. 
 

Annað 
Vinnsluskýrslum skilað til OS 
Orkustofnun gerir þá kröfu í nýtingarleyfum að vinnsluskýrslum fyrir liðið ár skuli skilað fyrir lok 
mars árið á eftir. Vinnsluskýrslum fyrir Nesjavelli og Hellisheiði og allar hitaveitur Veitna var 
skilað fyrir tilskilinn tíma að undanskilinni skýrslu um Hveragerði. Vinnsluskýrslum fyrir veituna í 
Hveragerði hefur ekki verið skilað síðustu ár vegna skorts á gögnum. Til stendur að taka saman 
skýrslu um hitaveituna í Hveragerði nú á næstunni með þeim upplýsingum sem fyrir liggja og 
tillögum um frekari söfnun gagna. 

 
Tveir Geothermica styrkir 
OR er aðili að tveimur verkefnum sem nýverið hlutu styrk úr Geothermica sjóðnum. 
Annars vegar er um að ræða verkefni sem felst m.a. í að skoða skjálftagögn af 
Hengilssvæðinu. Hins vegar hlaut verkefni sem snýr að geymslu umframvarma styrk en 
í því verða m.a. hermd ferli og vinnsluaðferðir tengd djúpborun og geymslu umframvarma 
á Hengilssvæðinu. Verkefnin verða unnin í samvinnu við innlendar og evrópskar 
rannsóknarstofnanir og fyrirtæki. 
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Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 257 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 18.4.2018  

Efni: Lykilárangur: Leyfi OR í gildi og uppfyllt. 

 
 
 

 
Tillaga: Stjórn OR samþykkir að fella niður lykilárangur um að leyfi OR séu í gildi og 
uppfyllt þar sem þau leyfi sem móðurfélagið ræður fyrir varða ekki umhverfismál. 

 
Greinargerð: Þau fimm leyfi sem OR móðurfélag ræður nú fyrir varða veitingaleyfi t.d. 
fyrir mötuneytið að Bæjarhálsi 1 og félagsheimilið í Elliðaárdal og innheimtuleyfi. Þessi 
leyfi varða ekki umhverfismál og því leggur umhverfisstjóri til við stjórn OR að þessi 
lykilárangur verði felldur niður. Viðkomandi starfseiningar innan OR munu halda utan um 
þessi leyfi. 

 
 
 
 
 
 
 



GSAP úttekt á Hellisheiði

Forsagan, úttektin og framhaldið

Kynning á stjórnarfundi OR

Gísli Sveinsson

Bjarni Már Júlíusson

23. apríl 2018



Forsagan - HSAP

» Til er alþjóðlegur matslykill HSAP þróaður á vegum IHA, alþjóðlegu vatnsafls samtakanna 

til að meta meta sjálfbærni vatnsaflsvirkjana.

» Auk IHA komu að gerð lykilsins:

» Oxfam, The Nature Concervancy, World Wide Fund for Nature (WWF), 

Transparency International, fulltrúar ríkisstjórna Íslands, Noregs, Kína, Sambíu og 

Alþjóðabankinn. 

» Eitt fyrirtæki á Íslandi, Landsvirkjun, tók þátt í þróun matslykilsins á sínum tíma og hefur 

prófað lykilinn fyrir rekstur nokkurra vatnsaflsvirkjana sinna.



Forsagan - GSAP

» Upp kom sú hugmynd á Íslandi hvort hægt væri að nýta þessa nálgun fyrir 

jarðvarmavirkjanir – þ.e. gerð GSAP staðals.

» Efnt var því til samstarfs Orkustofnunar, Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur, 

HS Orku og Umhverfisstofnunar.

» Vinna við staðalinn er á lokastigi og því ákveðið að vinna úttekt á rekstri 

Hellisheiðarvirkjunar því það styður við það ferli. 



GSAP matslykillinn

» GSAP matslykillinn er eins og HSAP í fjórum 

flokkum :

» Forval verkefna

» Undirbúningsstig

» Framkvæmdastig

» Rekstur

» Undirbúningur og rekstur eru mikilvægustu 

stigin í staðlinum.

» Þeistareykir hafa farið gegnum úttekt á 

undirbúningsstigi

» Hellisheiði er fyrst til að fara í gegnum 

úttekt á rekstrarstigi.



Hvað er sjálfbærni ?

Á hvað fókusar matslykillinn ?



GSAP matslykillinn 

» Markmiðin með verkefninu voru m.a. :

» Fá óháða úttekt og skýrslu um reksturinn, þar sem fram kemur hvað megi bæta.

» Þjálfa upp þekkingu innan samstæðu OR.

» Bæta samskipti við hagsmunaaðila, þeir eru þátttakendur í úttektinni, við lærum af 

þeim og þeir þekkja betur þarfir okkar.

» Sinna samfélagsskyldu og fullklára matslykil sem nýst getur jarðhitageiranum innan-

sem utanlands. Stjórnir í jarðhitageiranum styðja gerð staðalsins.

» Góð yfirsýn á einum stað á áhrif virkjunar m.t.t. sjálfbærni („spider diagram“).



Útterktaraðilar

» Úttektaraðilar voru þrautreyndir í þessum fræðum

» Joerg Hartmann

» Bernt Rydgren

» Úttektin var þríþætt

» Rýni á gögn

» Heimsókn á vettvang

» Viðtöl við stjórnendur/starfsmenn og ytri aðila. 



Úttektin sjálf

» Í úttektina voru boðaðir 39 aðilar innan samstæðu OR og 31 aðilar utanhúss.

» Auk þess komu 2 aðilar sem áheyrendur „observers“.

» Það mættu 29 konur og 43 karlar.

» Fundir samtals 50 og ein daglöng vettvangsskoðun.

» Skjöl vistuð inn á vinnusvæði þeirra Joergs og Bernts urðu rúmlega 500.



Tímaplanið :

26. jan – 2. feb : Úttektardagar.

5. mars : Kynning á fyrstu drögum fyrir þátttakendum innan samstæðu

9. apríl : Joerg kynnti drögin fyrir ytri viðmælendum.

18. og 23. apríl : Kynningar fyrir stjórnir OR og ON

1. maí : Lokaskýrsla frá úttektaraðilum.

17. maí : Vinna með stjórn ON að úrbótaverkefnum.

1. júní : Lokaskýrsla gefin út.



Jákvæðir punktar frá úttektaraðilum – hvar stöndum við 

feti framar en aðrir :

» Communication - transparency

» reglulegir fundir með leyfisveitendum

» Corporate level

» fundargerðir stjórnar á netinu (önnur stór orkufyrirtæki gera þetta ekki)

» jafnrétti kynja (greinilegt að þið takið þetta alvarlega og takið alla leið)

» opin fyrir stöðugum umbótum (notið rafmagn í boranir, aðrir fóru ekki þá leið)

» Environmental issues

» endurheimt lands eftir framkvæmdir (land rehabilitation)

» Geothermal resource management

» Við leggið okkur verulega fram til að skilja hegðun auðlindarinnar, tracer test ofl)

» Asset management

» túrbínuverkstæðið (margir tala um þetta, en þið framkvæmið)



Niðurstöður úttektar



Niðurstaðan á „spider“ korti - gloppurnar



Gloppurnar eða „gaps“ voru þessar :



Hvernig nýtum við reynsluna

af GSAP verkefninu ?



Hvernig nýtist þessi reynsla innan samstæðu OR ?

» Komin þekking innanhúss á skipulagningu og framkvæmd slíkra úttekta.

» Miklu heildstæðari yfirsýn skapast um hvað virkar og hvað þarf að bæta.

» Komin þekking á hvað staðall sem þessi getur hjálpað til við að finna gloppur.

» Vinnuhópur verkefnisins er mjög áhugasamur að skoða notkun staðalsins sem 

leiðarljós við þróun uppbótarvinnslusvæða fyrir Hellisheiði.

» Nýta má „preparation stage“ hluta staðalsins til að hjálpa til við ákvarðanatöku.

» Slíkt þarf ekki aðkomu ytri sérfræðinga, innanhúss þekking er nú næg.

» Betri skjölun, greinum fyrr áhættur, forgangsraðar kostum, gagnlegra yfirlit yfir 

mismunandi þætti verkefnisins ofl.

» Úttektin hefur því rennt styrkum stoðum undir uppbyggingu GSAP staðalsins.
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Hreinar strendur – alltaf
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Veitur vilja tryggja hreinar strendur

til frambúðar 

Verkefnið er dýrt og mun taka nokkur ár en við 

stefnum að því að ná í mark fyrir 2030.
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Forsagan - HSAP


» Til er alþjóðlegur matslykill HSAP þróaður á vegum IHA, alþjóðlegu vatnsafls samtakanna 


til að meta meta sjálfbærni vatnsaflsvirkjana.


» Auk IHA komu að gerð lykilsins:


» Oxfam, The Nature Concervancy, World Wide Fund for Nature (WWF), 


Transparency International, fulltrúar ríkisstjórna Íslands, Noregs, Kína, Sambíu og 


Alþjóðabankinn. 


» Eitt fyrirtæki á Íslandi, Landsvirkjun, tók þátt í þróun matslykilsins á sínum tíma og hefur 


prófað lykilinn fyrir rekstur nokkurra vatnsaflsvirkjana sinna.







Forsagan - GSAP


» Upp kom sú hugmynd á Íslandi hvort hægt væri að nýta þessa nálgun fyrir 


jarðvarmavirkjanir – þ.e. gerð GSAP staðals.


» Efnt var því til samstarfs Orkustofnunar, Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur, 


HS Orku og Umhverfisstofnunar.


» Vinna við staðalinn er á lokastigi og því ákveðið að vinna úttekt á rekstri 


Hellisheiðarvirkjunar því það styður við það ferli. 







GSAP matslykillinn


» GSAP matslykillinn er eins og HSAP í fjórum 


flokkum :


» Forval verkefna


» Undirbúningsstig


» Framkvæmdastig


» Rekstur


» Undirbúningur og rekstur eru mikilvægustu 


stigin í staðlinum.


» Þeistareykir hafa farið gegnum úttekt á 


undirbúningsstigi


» Hellisheiði er fyrst til að fara í gegnum 


úttekt á rekstrarstigi.







Hvað er sjálfbærni ?


Á hvað fókusar matslykillinn ?







GSAP matslykillinn 


» Markmiðin með verkefninu voru m.a. :


» Fá óháða úttekt og skýrslu um reksturinn, þar sem fram kemur hvað megi bæta.


» Þjálfa upp þekkingu innan samstæðu OR.


» Bæta samskipti við hagsmunaaðila, þeir eru þátttakendur í úttektinni, við lærum af 


þeim og þeir þekkja betur þarfir okkar.


» Sinna samfélagsskyldu og fullklára matslykil sem nýst getur jarðhitageiranum innan-


sem utanlands. Stjórnir í jarðhitageiranum styðja gerð staðalsins.


» Góð yfirsýn á einum stað á áhrif virkjunar m.t.t. sjálfbærni („spider diagram“).







Útterktaraðilar


» Úttektaraðilar voru þrautreyndir í þessum fræðum


» Joerg Hartmann


» Bernt Rydgren


» Úttektin var þríþætt


» Rýni á gögn


» Heimsókn á vettvang


» Viðtöl við stjórnendur/starfsmenn og ytri aðila. 







Úttektin sjálf


» Í úttektina voru boðaðir 39 aðilar innan samstæðu OR og 31 aðilar utanhúss.


» Auk þess komu 2 aðilar sem áheyrendur „observers“.


» Það mættu 29 konur og 43 karlar.


» Fundir samtals 50 og ein daglöng vettvangsskoðun.


» Skjöl vistuð inn á vinnusvæði þeirra Joergs og Bernts urðu rúmlega 500.







Tímaplanið :


26. jan – 2. feb : Úttektardagar.


5. mars : Kynning á fyrstu drögum fyrir þátttakendum innan samstæðu


9. apríl : Joerg kynnti drögin fyrir ytri viðmælendum.


18. og 23. apríl : Kynningar fyrir stjórnir OR og ON


1. maí : Lokaskýrsla frá úttektaraðilum.


17. maí : Vinna með stjórn ON að úrbótaverkefnum.


1. júní : Lokaskýrsla gefin út.







Jákvæðir punktar frá úttektaraðilum – hvar stöndum við 


feti framar en aðrir :


» Communication - transparency


» reglulegir fundir með leyfisveitendum


» Corporate level


» fundargerðir stjórnar á netinu (önnur stór orkufyrirtæki gera þetta ekki)


» jafnrétti kynja (greinilegt að þið takið þetta alvarlega og takið alla leið)


» opin fyrir stöðugum umbótum (notið rafmagn í boranir, aðrir fóru ekki þá leið)


» Environmental issues


» endurheimt lands eftir framkvæmdir (land rehabilitation)


» Geothermal resource management


» Við leggið okkur verulega fram til að skilja hegðun auðlindarinnar, tracer test ofl)


» Asset management


» túrbínuverkstæðið (margir tala um þetta, en þið framkvæmið)







Niðurstöður úttektar







Niðurstaðan á „spider“ korti - gloppurnar







Gloppurnar eða „gaps“ voru þessar :







Hvernig nýtum við reynsluna


af GSAP verkefninu ?







Hvernig nýtist þessi reynsla innan samstæðu OR ?


» Komin þekking innanhúss á skipulagningu og framkvæmd slíkra úttekta.


» Miklu heildstæðari yfirsýn skapast um hvað virkar og hvað þarf að bæta.


» Komin þekking á hvað staðall sem þessi getur hjálpað til við að finna gloppur.


» Vinnuhópur verkefnisins er mjög áhugasamur að skoða notkun staðalsins sem 


leiðarljós við þróun uppbótarvinnslusvæða fyrir Hellisheiði.


» Nýta má „preparation stage“ hluta staðalsins til að hjálpa til við ákvarðanatöku.


» Slíkt þarf ekki aðkomu ytri sérfræðinga, innanhúss þekking er nú næg.


» Betri skjölun, greinum fyrr áhættur, forgangsraðar kostum, gagnlegra yfirlit yfir 


mismunandi þætti verkefnisins ofl.


» Úttektin hefur því rennt styrkum stoðum undir uppbyggingu GSAP staðalsins.





















Endurskoðun gæðastefnu 


Þjónustukannanir
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Kristjana Kjartansdóttir







Núverandi gæðastefna:







Tillaga að gæðastefnu:







Starfsmenn skildu ekki hugtakið „lífsferilshugsun“.


• Víða er eingöngu horft til lægsta tilboðs sem getur leitt til alvarlegra afleiðinga í 


framtíðinni s.s. hærri kostnaður við viðhald og skemmri líftíma.1


• Hérlendis er verð útboðs sá þáttur sem hefur langmest vægi á val íslenskar 


fyrirtækja á verktökum2.  Þetta á einnig við hjá OR.  


• Við skipulagningu og hönnun virkja og verkefna er mikilvægt að horfa til 


heildarlíftímans þannig að rekstraraðilar fái skilning á heildarkostnaði við 


framkvæmd, viðhald og afskráningu eigna.


Rökstuðningur: Hagsýnn og framsýnn rekstur.
Eigendastefna kafli 2: OR „nýtir auðlindir á ábyrgan, sjálfbæran og hagkvæman hátt“


1 Eto,J. og fleiri (1996). Sótt 9.4.2018 af https://plasticpipe.org/pdf/life-cycle-cost-study.pdf


2 Björg Brynjardóttir (2017) . Sótt 9.4.2018 af https://skemman.is/handle/1946/26880



https://plasticpipe.org/pdf/life-cycle-cost-study.pdf

https://skemman.is/handle/1946/26880





Lykilmælikvarði: Ánægja viðskiptavina 
Ánægja hvers dótturfélags er samþykktur hjá stjórn viðkomandi dóttturfélags.
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Stefnuverkefni 2017


• Kanna viðhorf stjórnenda.


• Umbætur á innri úttektum.


• Skilgreina hlutverk ábyrgðamanna skjala.


Stefnuverkefni 2018


• Tengja betur ferla við áhættustýringu.


• Skilvirkara stjórnunarkerfi. 


Rekstrarverkefni 2017-2018


• Skipt um ytri úttektaraðila fyrir vottuð stjórnunarkerfi.


• Innleiðing á nýjum hugbúnaði fyrir Rekstrarhandbók samstæðunnar.


• Ráðgjöf, stuðningur og þjálfun.


• Yfirfærsla á stjórnunarkerfi í nýja útgáfu.


Verkefni Gæðamála







Stjórnunarkerfi OR samstæðunnar


Stjórnunarferli (Management processes) : Þessi ferli leggja grunn að framkvæmd og 


eftirliti með starfseminni. stýringum, vöktun, mælingum og umbótaferli.


Umbætur og 


úrbætur


SKI-410 Úrbætur í 


kjölfar ábendinga og 


atvika


STJ-215 Umbætur


Árangur í ljósi markmiða


STJ-011 Markmiðsferli


Eftirlit stjórnenda


Ski-105 Fundir í OR samstæðu


SKI-302 Framkvæmdastjórnir


Hlíting við lög og stefnur


Áhættustýring


VLT-001 


Áhættuhandbók 


STJ-200 Áhættustýring 


(rekstraráhætta)


Vöktun og  mælingar, 


greiningar og 


endurskoðun 


STJ-310 Innri úttektir og 


endurmat


STJ-300 Rýni stjórnenda


Greiningar


Stuðningsgöngur


Skoðun varnaraðgerða


Hlíting við lög og stefnur


Stýringar og 


varnaraðgerðir


STJ-210 Umhverfisþættir


STJ-220 OHSAS 18001 


Stjórnunarþættir ÖHV 


mála 


STJ-230 Stjórnunarþættir 


upplýsingaöryggis


Viðbragðsáætlanir


SFM-001 Viðskipti, FJM-001 Fjárstýring


INM-XXX Innkaup og samningar


UFM-001 Starfsþróun og launamál


Stoðferli (Support processes) : Þessi ferli veita 


nauðsynlegan stuðning við virðissköpunina.


LBC-025 Hagsmunaaðilar 


ONV-M-001 Orkuvinnsla


ONS-M-001 Sala og viðskiptaþróun


GAM-001 Ljósleiðari


HFM-001 Heimlagnir


PFM-001 Trygg afhending Virðisskapandi meginferli (Business processes): 


Ferlin leggja grunn að kjarnastarfsemi Orkuveitunnar. 


Þau sýna virðisstreymið frá auðlind við viðskiptavinar. 
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Ytri og innri endurskoðun
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Stefnur og markmið


STJ-011 Markmiðsferli


STJ-010 Skipulagning málefna


Úthlutun aðfanga


STJ-015 Aðfangaferli úthlutun 


fjármagns


STJ-016 Aðfangaferli mannauðs


Markmiðsferli (Strategic processes): Þessi 


ferli leggja grunn að markmiðssetningu, 


skipulagningu og ábyrgðum í starfseminni.
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Dagsetning: 18.4.2018  


Efni: Lykilárangur: Leyfi OR í gildi og uppfyllt. 


 
 
 


 
Tillaga: Stjórn OR samþykkir að fella niður lykilárangur um að leyfi OR séu í gildi og 
uppfyllt þar sem þau leyfi sem móðurfélagið ræður fyrir varða ekki umhverfismál. 


 
Greinargerð: Þau fimm leyfi sem OR móðurfélag ræður nú fyrir varða veitingaleyfi t.d. 
fyrir mötuneytið að Bæjarhálsi 1 og félagsheimilið í Elliðaárdal og innheimtuleyfi. Þessi 
leyfi varða ekki umhverfismál og því leggur umhverfisstjóri til við stjórn OR að þessi 
lykilárangur verði felldur niður. Viðkomandi starfseiningar innan OR munu halda utan um 
þessi leyfi. 
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Hreinar strendur – alltaf
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Veitur vilja tryggja hreinar strendur


til frambúðar 


Verkefnið er dýrt og mun taka nokkur ár en við 


stefnum að því að ná í mark fyrir 2030.
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Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22.4.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


CarbFix aðferðin á Hellisheiði hefur leitt til minni losunar gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi 
Umhverfisstofnun hefur skilað skýrslu (National Inventory Report) um losun gróðurhúsalofttegunda 
til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna (UNFCCC) þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar 
um losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi frá 1990 til 2016. Umhverfisstofnun greinir frá því að 
meginástæður samdráttar í losun milli 2015 og 2016, án landnotkunar, eru minni losun frá 
fiskiskipum, álframleiðslu og kælimiðlum. Þá hafi niðurdæling CO2 frá jarðvarmavirkjunum einnig 
leitt til minni losunar út í andrúmsloftið. Sjá nánar: https://www.ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2018/04/16/Miklar-
askoranir-fram-undan-i-loftslagsmalum/ 
 


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


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 


UMHVERFISSLYS VIÐ ANDAKÍLSÁRVIRKJUN.  
Úrskurður ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um að sekta Orku náttúrunnar vegna tæmingar á 
inntakslóni Andakílsárvirkjunar. Sjá nánar skýrslu forstjóra OR. 


 


STAÐA AUÐLINDA. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 


RENNSLI Á YFIRFALL – HELLISHEIÐI OG HVERAHLÍÐ.  
Hellisheiði: 20-21. mars vegna lokaliðkana í lágþrýstiveitu. Rennsli var um 300 l/s þegar mest var. 


 


SAMRÁÐ VIÐ LEYFISVEITENDUR  OG HAGSMUNAAÐILA 
Reglubundinn fundur var haldinn 20. mars og 17. apríl. 
 


VEITUR:  
FRÁVEITA: 
 Seinnihluta febrúar var mikið álag á fráveitukerfi Veitna vegna úrkomu og hláku: 


o Neyðaryfirfall í Klettagörðum opnaðist 24. febrúar í 5 klst. vegna mikils aðrennslis. 
o Neyðaryfirfall í Laugalæk opnaðist 23.–24. febrúar í 10 klst. vegna mikillar aðkomu. Ein skolpdæla af fjórum var og er biluð. 
o Neyðaryfirfall í Gufunesi opnaðist 21.–27. febrúar í 86 klst. vegna mikils aðrennslis samtímis dælubilun.  
o Neyðaryfirfall í Skeljanesi opnaðist 2. og 4. febrúar í 14 klst. og 19.-27. febrúar í 85 klst. vegna mikils aðrennslis. 


 Rennsli um yfirfall við Faxaskjól, Boðagranda og í Ánananaustum 28. febrúar – 1. mars vegna viðhalds í 
hreinsistöðinni við Ánanaust. 


 Rennsli um yfirfall við Faxaskjól 20.-21. mars vegna endurnýjun á rofabúnaði í dælustöð og spennustöð, 
verkið tók 18 tíma og var neyðaryfirfallið virkt á meðan. 


 Rennsli um yfirfall í Gufunesi  27. mars því taka þurfti rafmagn af stöðinni vegna framkvæmda í 
nágrenninu. Neyðaryfirfallið var opið í 38 mínútur. 


 Hreinsistöð í Borgarnesi.  Hreinsistöðin hefur verið í gangi í nokkrar vikur og verið er að gangsetja 
dælubrunna. Nýtt fráveitukerfi í Borgarnesi er að komast í fullan rekstur.   


 Opnunarhátið hreinsistöðvar á Akranesi verður haldin 17. maí. Bæjarstjóri og Inga Dóra halda erindi og 
öllum íbúum verður boðið að koma og skoða stöðina. Allir stjórnarmenn velkomnir. 


 


VATNSVEITA 
 Fundur í samráðshópi vatnsverndar og nýtingar á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 


17. apríl. Fjallað var um viðhald rennslislíkans og verkefni hópsins í bráð og lengd. 
 


HITAVEITA: Ekkert nýtt  
  


RAFMAGNSVEITA: Ekkert nýtt 
 


2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
STYRKUR BRENNISTEINSVETNIS á Norðlingaholti og í Hveragerði febrúar – apríl 2018 var undir 
viðmiðunarmörkum fyrir hlaupandi 24 klst meðaltal. 
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 8. mars. Tilkynning um auknar líkur á  styrk brennisteinsvetnis send leyfisveitendum og birt á vef ON. 


 3. apríl. Tilkynning til leyfisveiteinda um holublástur við Hverahlíð. 


 5. apríl. Tilkynning um auknar líkur á styrk brennisteinsvetnis send leyfisveitendum og birt á vef ON. 


 


                           Norðlingaholt  (óyfirfarin gögn)                     Hveragerði  (óyfirfarin gögn) 


 
 


Mynd 1. Sólarhringsmeðaltal fyrir styrk brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði frá  febrúar-apríl 2018. Til viðmiðunar eru sýnd umhverfismörk (rauð lína) 
samkvæmt reglugerð nr. 514/2010. 
 


VIÐBÓTAR LOFTGÆÐAMÆLISTÖÐ. Stöðin er í prófun og í kjölfarið verður henni komið upp við 
fótboltavöllin í Úlfarsárdal. 
 


4. Annað 
 


ÞEKKINGARMIÐLUN. 
 8. mars. Ársskýrsla OR 2017 birt á vef OR. Skýrslan nær til umhverfisþátta, samfélagsþátta og stjórnhátta 


í rekstrinum auk fjármála og tekur mið af leiðbeiningum kauphalla á Norðurlöndunum og 
Eystrasaltsríkjunum. Ársskýrslan er einungis gefin út á netinu og er það í fyrsta sinn að skýrslan er ekki 
prentuð. Sjá: https://arsskyrsla2017.or.is/ 


 14. mars. Vísindadagur OR samstæðunnar þar sem starfsfólk samstæðu OR hélt fjölda fyrirlestra sem 
meðal annars varða umhverfismál.  


 16. apríl. Landvernd kom í heimsókn í Hellisheiðarvirkjun til að fræðast um landgræðsluna og Sulfix og 
Carbfix verkefnin. Orkuveitan fékk mikið hrós fyrir þessi verkefni sem unnin eru í þágu umhverfisins. 


 


IGC 2018, 24.-27. apríl í Hörpu.  
 Marta Rós Karlsdóttir forstöðumaður auðlinda ON heldur erindi sem ber titilinnl „Production and reinjection: 


Holistic approach“. 
 Edda Sif Aradóttir settur framkvæmdastjóri Þróunar OR heldur erindi sem ber titilinn „Reaching zero 


emission with added environmental, social and fiscal value“. 
 


UMKVÖRTUNAREFNI: 
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Neysluvatn 
Aðgerðaráætlun fyrir Gvendarbrunna, Myllulæk og Jaðarsvæði 
Unnið er að aðgerðaráætlun sem hægt verður að fara í til að bæta stöðuna á Gvendarbrunnum, 
Myllulæk og Jaðarsvæði fyrir næstu hlákutíð. M.a. eru fóðringar holna á svæðinu kortlagðar með 
hugsanlegar viðgerðir í huga og rennsli vatns á yfirborði rannsakað ásamt gerlatölum í 
gerlagerðum í vatni. Þá er jafnframt verið að leggja drög að nákvæmu þrívíðu jarðlagalíkani af 
svæðinu sem nýtt verður í framtíðarborunum.  
 


Lághiti 
Hitaveita höfuðborgarsvæðisins 
Vegna aukinnar eftirspurnar eftir heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu vinna Veitur og Þróun að 
því að skoða kosti til framleiðsluaukningar. Farið hefur verið yfir mismunandi valkosti þess að 
auka forðann og þeim forgangsraðað eftir fýsileika. M.a. er kannað hvort hægt sé að nýta 
ónýttar lághitaholur á Höfuðborgarsvæðinu. Þær átta holur sem ákveðið var að skoða nánar í 
kjölfar fýsileikakönnunar í vetur verða hitamældar í apríl og maí, og í júní hefjast dæluprófanir 
og efnasýnataka. Þróun mun í kjölfarið skila niðurstöðum um ástand þessara holna og hverjar 
þeirra koma til greina til að tengja inn á veitu. 
 
Til stendur að bora í Reykjahlíð og á Geldinganesi á næsta ári. Í sumar verður farið yfir stöðu 
þekkingar og þrívíddarlíkön af svæðunum uppfærð og stefnt er að því að holustaðsetningar 
liggi fyrir í október á þessu ári.  
 


Háhiti  
Boranir  
Holu HE-60 var hleypt upp 2. apríl eftir að þrýstingur hafði farið að byggjast upp á holutoppi. 
Allar líkur eru á að um öfluga holu sé að ræða. Regluleg sýnataka fer nú fram, en enn er holan 
að skila af sér því vatni sem dælt var á hana í og eftir borun. Til stendur að tengja holuna inn á 
veitu í lok mánaðarins. 
 
Borun holu HE-61 lauk 16. apríl á 1857 m dýpi og uppfyllir holan öll skilyrði góðrar vinnsluholu 
að svo komnu máli. Unnið er að hreinsun holunnar, mælingum og niðursetningu á leiðara.  
Enn er dælt á holu HE-60 en borun hennar lauk í byrjun janúar. Stefnt að því að holan verði sett 
í blæðingu og upphitun á næstu dögum. Í kjölfar upphitunar og blástursprófana fer holan inn á 
veitu.  
 
Næstu tvær holur verða boraðar á Nesjavöllum.  
 


Niðurdæling jarðhitavatns á Nesjavöllum 
Orka náttúrunnar gaf út að allri yfirborðslosun jarðhitavatns á Nesjavöllum yrði hætt fyrir lok árs 
2017 að undanskyldum 5-15 l/s vegna reglunar á gufuveitu virkjunarinnar.  Árið 2017 voru gerðar 
miklar viðbætur við niðurdælingarveitu Nesjavallavirkjunar. Ný niðurdælingarveita var byggð upp 
og nýjar holur voru tengdar og annar niðurdælingarveitan nú öllu jarðhitavatni frá virkjuninni. Ef 
áætlanir gagna eftir mun yfirborðslosun jarðhitavatns minnka um yfir 90% á árinu 2018. Einhver 
vandræði hafa verið í rekstri veitunnar og meira jarðhitavatn en sem nemur 15 l/s hefur farið í 
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yfirborðslosun það sem af er árinu. Unnið er að lagfæringum og betri sýn á rekstur 
niðurdælingarveitunnar með það að markmiði að koma í veg fyrir losun jarðhitavatns á yfirborð. 
 
Á þessu ári verður í tilraunaskyni jarðhitavatni dælt ofan í jarðhitakerfið með því að tengja NJ-18 
við niðurdælingarveitu virkjunarinnar og nýtt ferilefnapróf til að kortleggja rennslisleiðir 
jarðhitavatnsins sem fer í núverandi niðurdælingarholur hefst. Viðbrögð jarðhitakerfisins við 
niðurdælingu í NJ-18 og nýjar upplýsingar um rennslisleiðir jarðhitavatnsins í núverandi 
niðurdælingarholur nýtist til framtíðar stefnumótunar á niðurdælingarmálum Nesjavallavirkjunar. 
 


Annað 
Vinnsluskýrslum skilað til OS 
Orkustofnun gerir þá kröfu í nýtingarleyfum að vinnsluskýrslum fyrir liðið ár skuli skilað fyrir lok 
mars árið á eftir. Vinnsluskýrslum fyrir Nesjavelli og Hellisheiði og allar hitaveitur Veitna var 
skilað fyrir tilskilinn tíma að undanskilinni skýrslu um Hveragerði. Vinnsluskýrslum fyrir veituna í 
Hveragerði hefur ekki verið skilað síðustu ár vegna skorts á gögnum. Til stendur að taka saman 
skýrslu um hitaveituna í Hveragerði nú á næstunni með þeim upplýsingum sem fyrir liggja og 
tillögum um frekari söfnun gagna. 


 
Tveir Geothermica styrkir 
OR er aðili að tveimur verkefnum sem nýverið hlutu styrk úr Geothermica sjóðnum. 
Annars vegar er um að ræða verkefni sem felst m.a. í að skoða skjálftagögn af 
Hengilssvæðinu. Hins vegar hlaut verkefni sem snýr að geymslu umframvarma styrk en 
í því verða m.a. hermd ferli og vinnsluaðferðir tengd djúpborun og geymslu umframvarma 
á Hengilssvæðinu. Verkefnin verða unnin í samvinnu við innlendar og evrópskar 
rannsóknarstofnanir og fyrirtæki. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 259 
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Reykjavík 23.4.2018 
 


Tillaga 


 


Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að 


eftirfarandi tillaga verði samþykkt:  


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2017 verði kr. 


169.297 á mánuði fyrir aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. Greiðslur til varamanna 


verði kr. 47.402 á fund. 


Jafnframt verði heimilt að greiða upp í laun ársins 2018 kr. 169.297 á mánuði fyrir aðalmann 


og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann. Greiðslur til varamanna verði kr. 47.402 á fund. 


 


Greinargerð 


Almenn launaþróun í landinu er 6.8% á ársgrundvelli miðað við tölur Hagstofunnar frá 


desember 2017. Almennir starfsmenn OR hækkuðu í launum um 4.86% milli áranna 2016 og 


2017. 


Árið 2017 ákvað aðalfundur að tillögu stjórnar og starfskjaranefndar að víkja frá því að hækka 


þóknun stjórnar til samræmis við launahækkanir á opinberum markaði þar sem vísitala launa 


opinberra starfsmanna hækkaði meira heldur en almenn launahækkun allra starfsmanna OR árið 


2016. 


Samkvæmt nýjustu aðgengilegu tölum Hagstofunnar hækkaði vísitala launa opinberra 


starfsmanna um 5,9% á ársgrundvelli frá desember 2016 til desember 2017. Þar sem ekki er um 


sambærilegt misvægi að ræða milli fyrra viðmiðs og var um að ræða árið 2016 þykir 


starfskjaranefnd rétt að aftur verði við ákvörðun þóknunar stjórnar litið til fyrra viðmiðs um að 


þóknunin fylgi vísitölu launa opinberra starfsmanna. Er þannig lagt til að stjórnarlaun hækki 


um 5,9%. Stjórnarlaun verði þannig kr. 169.297 á mánuði.  


 
 


 







