STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 22. nóvember kl. 13:00 var haldinn 312. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Vala Valtýsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson,
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Páll Gestsson, Björn Gíslason, Hildur Björnsdóttir, að hluta
til, og Katrín Atladóttir, að hluta til, en þau fjögur síðastnefndu tóku þátt um fjarfundabúnað.
Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi
framkvæmdastjóri fjármála OR.
Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 311 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verða send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Brynja Kolbrún Pétursdóttir, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála OR, og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds OR. Lagður var fram árshlutareikningur vegna fyrstu níu mánaða ársins sem
Bjarni Freyr gerði grein fyrir auk þess að gera grein fyrir stöðu fjármögnunar og fjármála
að öðru leyti. Brynja Kolbrún gerði sérstaka grein fyrir útgáfu grænna skuldabréfa.
Umræður.
Árshlutareikningurinn var samþykktur af stjórn.
Þá var lögð fram áhættuskýrsla, dags. 12. nóvember 2021.
3. Lögð var fram starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2022.
Starfsáætlunin var samþykkt af stjórn.
4. Lögð var fram upplýsingatæknistefna OR en lagt er til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
5. Lögð var fram upplýsingaöryggisstefna OR en lagt er til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
6. Klukkan 13:55 mætti til fundarins Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix,
og gerði grein fyrir stöðu mála varðandi einkaleyfisumsókn Carbfix varðar sem og
öðrum atriðum tengdum rekstri Carbfix. Umræður.
Klukkan 14:10 var gert stutt hlé á fundinum á meðan stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
Eigna ohf. fundaði og afgreiddi svohljóðandi tillögu um fjármögnun sem Edda Sif gerði
grein fyrir:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. samþykkir allt að 650 milljón króna
hlutafjáraukningu í Carbfix ohf. til að fjármagna rekstur og verkefni Carbfix á
árinu 2022.
Klukkan 14:20 hófst fundur að nýju og hélt Edda Sif þá áfram yfirferð sinni yfir
starfsemi og rekstur Carbfix.
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Klukkan 15:00 yfirgaf Hildur Björnsdóttir fundinn og tók Katrín Atladóttir sæti á honum
í hennar stað.
7. Klukkan 15:05 mættu til fundarins Elentínus Guðjón Margeirsson, forstöðumaður
innkaupa OR, og Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum og gerðu þeir
grein fyrir vinnu OR við umhverfisvænni og grænni innkaup.
8. Klukkan 15:25 mættu til fundarins Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans og Birna Bragadóttir, formaður stjórnar Ljósleiðarans. Lagt var fram minnisblað, dags. 19. nóvember 2021, um Ljósleiðarann sem Erling Freyr og Birna gerðu
nánari grein fyrir auk þess að greina frá stöðu mála og horfum á fjarskiptamarkaði.
9. Klukkan 15:50 mætti til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður aðbúnaðar.
Lagt var fram kauptilboð vegna sölu á þremur sumarhúsum OR í Straumnesi við Steingrímsstöð, auk eignarlands, bátaskýlis og báta sem Magnús Már gerði nánari grein fyrir.
Óskað er samþykkis stjórnar vegna sölunar og svohljóðandi tillaga lögð fram:
Lagt er til að stjórn samþykki sölu eigna í Straumnesi ásamt öllu fylgifé og 3,6
ha eignarlandi til Atl. ehf. Söluverðmæti er 115 mkr.
Samþykkt.
10. Klukkan 15:55 mættu til fundarins Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna, Hrefna
Hallgrímsdóttir, forstöðumaður hitaveitu, og Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og nýsköpunar, og gerðu þau grein fyrir forðamálum tengdum
hitaveitu. Þá var lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 17. nóvember 2021. Umræður.
11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 18. nóvember 2021, um
starfsemina á milli stjórnarfunda.
12. Engin önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:15.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 20. desember 2021.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Páll Gestsson, Vala Valtýsdóttir, Björn Gíslason,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
Hildur Björnsdóttir, og Katrín Atladóttir.
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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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STARFSÁÆTLUN STJÓRNAR OR FYRIR ÁRIÐ 2022
1. ársfjórðungur

2. ársfjórðungur

3. ársfjórðungur

4. ársfjórðungur

Fundargerðir staðfestar.
ÖHV mál.
Staða umhverfis- og auðlindamælikvarða.
Fjármál og áhættuskýrsla
Upplýsingar úr dótturfélögum
Skýrsla forstjóra um starfsemi samstæðunnar milli funda.

Ársreikningur - umfjöllun
og staðfesting

Árshlutauppgjör Þriggja mánaða

Árshlutauppgjör - Sex
mánaða

Skýrsla og greinargerð
ytri endurskoðanda

Aðalfundur - dagskrá
og tillögur

Fjárhagsáætlun

Skýrsla innri
endurskoðanda

Kynning á ársskýrslu
félagsins

Skýrsla innri
endurskoðanda

Skýrsla regluvarðar

Mat á eigin störfum

Starfsreglur stjórnar

Árshlutauppgjör - níu
mánaða

Starfsáætlun stjórnar
fyrir hvert rekstrarár
(almanaksár)

Framfylgd
eigendastefnu

Umhverfisskýrsla
Starfskjarastefna
Starfsdagur stjórnar

Þema
Umhverfismál

Mat á störfum forstjóra
og kjörum

Starfsdagur stjórnar

Þema
Starfsmannamál

Þema
Viðskiptavinir
(þjónusta, gæði)

Tilfallandi á fundum stjórnar:
Staðfesting ákvarðana sem stjórn tekur milli funda
Fyrirspurnir og svör sem afgreidd eru milli funda

Þema
Fjármál og rekstur

Dagsetning
24. janúar 2022

Fastir liðir

28. febrúar 2022

8. mars 2022 símaf.

Rýni innkaupstefnu.
Drög að ársreikningi 2021.
Skýrsla ytri endurskoðanda.
Innkaupayfirlit.
Kynning á tillögu að arðgreiðslu til eigenda
Ársuppgjör samstæðu OR, OR móðurfélags og OR eigna til samþykktar

28. mars 2022

Rýni Mannauðsstefnu, Jafnréttistefnu, Siðareglna og Starfskjarastefnu

Apríl 2022

Aðalfundur og ársfundur.

25. apríl 2022

Rýni Gæðastefnu og Persónuverndarstefnu.

Rýni Heildarstefnu OR.
Lykilverkefni; Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða.
Staða auðlinda og forða, Hildigunnur.

*Ársuppgjörið samþykkt á
símafundi eins og gert var
2021

Lykilverkefni: Eftirsóknarverður vinnustaður. Yfirsýn yfir stöðu mála
varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttisog öryggismálum séu í heiðri höfð (tímasetning í tengslum við rýni
starfsmannastefnu). Sólrún og Reynir.
Mat á störfum forstjóra og stjórnar.
Lykilverkefni:
Til
fyrirmyndar
í
umhverfismálum.
Áhrif
loftslagsbreytinga á starfsemi samstæðunnar. Hólmfríður
Rýni ÖH stefnu.
F1 (3m) árshlutauppgjör.
Innri endurskoðandi og endurskoðunarnefnd.

23. maí 2022

27. júní 2022

Rýni Umhverfis- og auðlindastefnu.

22. ágúst 2022

Rýni stefnu um samfélagsábyrgð.
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í umhverfismálum. Loftslagsmál
(Orkuskipti og aðrar aðferðir við að ná markmiðinu “kolefnisjöfnuð
starfsemi 2030) og önnur umhverfismál (tímasetning í tengslum við
rýni umhverfisstefnu og faghópur hjá ON um sporlausa starfsemi hefur
lokið störfum). Hólmfríður
H1 (6m) árshlutauppgjör.
Innri endurskoðandi og endurskoðunarnefnd.

26. september 2022

Rýni Arðsemisstefnu, Arðgreiðslustefnu og Áhættustefnu.
Lykilverkefni: Góð og örugg þjónusta. Næg geta hitaveitu. Gestur
Fjárhagsspá 2022 til Reykjavíkurborgar.

24. október 2022

Rýni Upplýsingaöryggisstefnu og Upplýsingatæknistefnu.
Rýni starfsreglna stjórnar. Skýrsla um framfylgd eigendastefnu.
Umboð til boðunar Eigendafundar.

28. nóvember 2022

Starfsáætlun stjórnar, drög.
F3 (9m) árshlutauppgjör.
Innri endurskoðandi og endurskoðunarnefnd.

19.

desember

2022 Starfsáætlun stjórnar til samþykktar.

Þriðji mánudagur

Dagsetningar uppgjöra eru með fyrirvara um kröfur borgarinnar um skil á uppgjörum.

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórn OR

Sendandi:

Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður Upplýsingatækni OR

Dagsetning:

17.11.2021

Efni:

Upplýsingatæknistefna OR

Efni minnisblaðsins er árleg rýni á Upplýsingatæknistefnu OR (STE-085). Að þessu sinni
eru ekki lagðar til neinar breytingar.
Helstu áskoranir og forgangsmál
Upplýsingatæknistefna OR er mikilvægur þáttur í að styðja við rekstur fyrirtækisins og
varðar stefnan fyrst og síðast hagnýtingu á upplýsingatækni í starfseminni. Samstæða OR
stendur frammi fyrir mörgum áskorunum og má þar nefna:
Heildaryfirsýn á upplýsingatækni á einum stað þar sem við náum fram betri samræmingu
kerfa. Má hér nefna nýlega úttekt IE á stjórnunarkerfi upplýsingatækni þar sem kemur fram
að sú þróun sem átt hefur sér stað undanfarin ár sé mjög góð.
Kerfi samstæðunnar séu örugg og aðgengileg. Mikilvægt er fyrir samstæðuna að hafa
áreiðanleg kerfi og skal áhersla lögð á að lágmarka truflanir á lykilkerfum. Heilt yfir gengur
rekstur kerfa OR vel og er uppitími lykilkerfa vitnisburður þar um.
Skýjavegferð er hluti af vegferð OR í upplýsingatæknimálum. OR hefur stuðst við
skýjalausnir um langt skeið og mun halda því áfram þar sem við á. Ekki hefur verið tekin
stefnumarkandi ákvörðun um hvort setja eigi allar nýjar lausnir í skýjaþjónustu en þróunin
á markaðnum er sú að skýjalausnum fjölgar á kostnað lausna sem hýstar eru staðbundið.
Þó er ljóst að ákveðinn hluti lykilkerfa OR mun áfram vera hýstur staðbundið.
Tryggja hæft og gott starfsfólk. Mikilvægt er fyrir samstæðuna að hafa hæft og gott
starfsfólk þegar kemur að UT málum. Þekking á innri ferlum og þeim lausnum sem eru í
notkun hjá samstæðunni er mikilvægt til að samfella í rekstri náist.
Nýsköpun og frekari skref í gagnavísindum er vettvangur sem vilji er til að skoða nánar. OR
samstæðan hefur prófað sig áfram með m.a. RPA (e.robotic process automation) með
góðum árangri og eru rútínuverkefni leyst á nokkrum sekúndum sem áður tók
mannshöndina margar klst. Vilji er að stíga frekari skref á þessum vettvangi.
Stafræn þróun eða stafræn vegferð er ávalt höfð í forgrunni við úrlausn verkefna.
Upplýsingatækni OR leggur sig fram við að miðla sinni reynslu hvað varðar úrlausn
verkefna á stafrænan máta og tryggja að gögn séu áreiðanleg og örugg.
Stærsta einstaka verkefnið sem Upplýsingatækni vinnur að þessa mánuðina er
Snjallmælaverkefni Veitna. Verkefnið hefur verið í forgangi það sem af er ári og er gert ráð
fyrir fyrstu útgáfu (1.0) af samþættu ferli framleiðanda kerfisins og kerfa OR núna um miðjan
desember 2021. Áfram verður svo unnið á næsta ári og munu útgáfur 1.1 og 2.0 líta dagins
ljós á því ári.
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EBS-450-01

Markmið og mælingar
Fjölmargar mælingar eru framkvæmdar þegar kemur að upplýsingatæknimálum og er hér
stiklað á nokkrum þeirra. Áframhald verður á þróun þessara mælikvarða og þeir gerðir
ítarlegri á komandi mánuðum.

Markmið
2020
2021

>10
>15

12
49

2019
2020

>1000

1243

2021

>1000

1191

2018
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2020
2021

>500
>500
>500
>500
>150
>150
>150

287
693
1004
804
154
186
169
2343
3168

Birtingar á WP
Endurheimt gagna

2021
2021

>24
100%

30
100%

Uppitími lykilkerfa

2021
2017
2018

99,7%
4,2
4,2

99,44%
4,5
4,4

2019
2020
2021

4,2
4,2
4,5

Fjöldi verkefna sem styðja við
stafræna vegferð

Stafræn þróun

Fjöldi umsókna í
heimlagnaferlinu

Stafrænar
starfsmannaumsóknir
Notendur vöruhúss gagna
Rafrænar undirritanir

Framsækni
Heildarsýn á
upplýsingakerfi

Staðan

Starfsánægja UT

4,6
4,4

Með hliðsjón af því sem fram hefur komið ásamt rýni á stefnunni, teljum við ekki þörf á
breytingum á upplýsingatæknistefnu OR. Stefnan styður vel við þær áherslur sem
samstæðan hefur sett sér og teljum við að hagnýting upplýsingatækni sé lykillinn að frekari
árangri samstæðunnar.
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórnir Orkuveitu Reykjavíkur, Orku náttúrunnar, Veitna, Ljósleiðarans
og Carbfix

Sendandi:

Upplýsingaöryggisstjóri

Dagsetning:

11.11.2021

Efni:

Upplýsingaöryggisstefna

Umfjöllun minnisblaðsins tekur mið af stefnumiðaðri stjórnun skv. STJ-011
Umfjöllun og mat á upplýsingaöryggisstefnu
Þann 27.10.2021 var haldinn sameiginlegur fundur sérfræðinga frá Orkuveitu Reykjavíkur,
Orku náttúrunnar, Veitum, Gagnaveitu Reykjavíkur (nú Ljósleiðarinn) og Carbfix þar sem
upplýsingaöryggisstefna fyrirtækjanna var rýnd og mat lagt á hvort ástæða væri til að gera
breytingar á henni. Niðurstaða fundarins var að leggja til óbreytta stefnu í upplýsingaöryggi hjá öllum fyrirtækjunum.
Einn af fimm meginþáttum upplýsingaöryggisstefnunnar hjá samstæðunni er að:
•

treysta fólki og fela því umsjón með upplýsingaöryggi með því að efla vitund.

Orkuveitusamstæðan hefur yfir að ráða öflugu fræðslukerfi ( e-loomi) sem heldur utan um
öll námskeið í uppýsingaöryggi. Námskeiðin í upplýsingaöryggi, sem eru skyldunámskeið,
eru 12 stutt myndbönd um ýmis málefni upplýsingaöryggis og er tekið stutt próf í lok hvers
myndbands. Endurtaka þarf námskeiðin á tveggja ára fresti. Þá eru birtar tilkynnigar á Innri
vef samstæðunnar um hugsanlegar ógnir.
Frammistöðustjórnun
Mælingar
Þátttaka starfsmanna í skyldunámskeiðum um upplýsingaöryggi.

Niðurstaða
1.10.2021

Markmið

91,9%

>= 85%

Staða

Verið er að vinna fleiri mælikvarða, m.a. um uppitíma kerfa, hjá samstæðunni.
Til að tryggja enn frekar upplýsingaöryggi samstæðunnar hefur verið skrifað undir
samstarfssamning við KraftCERT/InfraCERT í Noregi um aðstoð í neyðartilvikum, fræðslu
og æfingar. KraftCERT er samvinnuverkefni í orku- og veitugeiranum á norrænum grunni.
Olgeir Helgason
Upplýsingaöryggisstjóri
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur

Sendandi:

Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix ohf.

Dagsetning:

11. nóvember 2021

Efni:

Carbfix og áhrif þess hvort einkaleyfi fæst samþykkt

Óskað hefur verið eftir upplýsingum um það hvaða áhrif það kann að hafa á
framtíðarstarfsemi Carbfix ohf. og væntanlegs Carbfix hf. ef þau einkaleyfi, sem sótt hefur
verið um, fást ekki.
Fyrst er rétt að rekja ástæðu þess að ákveðið var að ráðast í að sækja um einkaleyfi:
Snemma árs 2018 var haldið málþing hér á landi um hugverkarétt jarðvarmageirans á
Íslandi til að vekja athygli á mikilvægi þekkingar og hugvits fyrir samkeppnishæfni geirans.
Greiningar höfðu leitt í ljós að töluverð aukning var í umsóknum um einkaleyfi í jarðvarma
innan Evrópu (og þ.m.t. á Íslandi) en að engar umsóknanna kæmu frá Íslandi þrátt fyrir að
ljóst væri að í grunninn væri stór hluti hugverka í jarðvarmaiðnaði þróaður hér á landi. Þá
væri sérstakt áhyggjuefni að kínverskir aðilar væru í aunkum mæli að sækja um einkaleyfi
í jarðvarma innan Evrópu.
Brá ýmsum við þær fréttir enda ljóst að einkaleyfi á sviði jarðvarma innan Evrópu gætu
hamlað frelsi til athafna hér á landi. Í kjölfarið var ákveðið að endurvekja fyrri
einkaleyfaumsóknir tengdar Carbfix a og voru tvær umsóknir sendar í evrópskt og síðar
alþjóðlegt einkaleyfaferli. Annarsvegar var um að ræða einkaleyfaumsókn vegna
niðurdælingatækni Carbfix en hins vegar hreinsistöðvar á sem fangar CO2 og H2S úr
útblæstri jarðvarmavirkjunar. Markmiðið með umsóknunum var ekki síst til að tryggja frelsi
til athafna en jafnframt að aðrir aðilar gætu ekki sótt um leyfi fyrir þeim aðferðum, sem
þróaðar hafa verið innan samstæðunnar. Með því að sækja um einkaleyfin var s.s. komið
í veg fyrir að aðrir gætu sótt um einkaleyfi vegna sömu aðferða.
Einnig var vörumerki Carbfix skráð hérlendis og erlendis og þar með komið í veg fyrir að
aðrir en þeir sem til þess hafa sérstakt leyfi, geti notfært sér það, eða auðkennt sig á neinn
hátt með því að verið sé að nota Carbfix aðferðina, nema með leyfi Carbfix, sem eiganda
og rétthafa vörumerkisins.
Enn er ekki ljóst hvort að önnur, báðar eða hvorug fyrirliggjandi umsókna um einkaleyfi fáist
skráð. Það mun hins vegar ekki skipta sköpum fyrir starfsemi, þróun eða framgang Carbfix.
Nú þegar er verið að innheimta þóknun fyrir nýtingu aðferðarinnar, þrátt fyrir að einkaleyfi
liggi ekki fyrir, og mun þeirri innheimtu verða fram haldið, hvernig sem niðurstöður verða
varðandi skráningu einkaleyfa.
Tekjur Carbix munu í framtíðinni fyrst og fremst vera af tvennum toga; annars vegar vegna
sölu á ráðgjöf um nýtingu og uppbyggingu aðferðarinnar, en hins vegar af innheimtu
þóknana (e. royalties) vegna nýtingar aðferðarinnar. Það mun væntanlega ekki hafa nein
áhrif á tekjur af sölu ráðgjafar hvort einkaleyfi fæst eða ekki, en hugsanlegt er að fjárhæð
þóknana verði eitthvað lægri en ella, ef ekki fæst einkaleyfi, þar sem vera kann að hægt
verði að verðleggja einkaleyfisverndaða aðferð hærra en ella. Það er þó mat Carbfix að
það muni alls ekki skipta sköpum um framtíðartekjuöflun félagsins. Að auki er verið að
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undirbúa a.m.k. þrjár nýjar einkaleyfaumsóknir sem tengjast frekari þróun á tækni Carbfix
og ljóst að fjöldi umsókna mun verða meiri samhliða áframhaldandi nýsköpun á vegum
félagsins.
Rétt að geta þess að aðrir aðilar en Carbfix hafa verið að selja ráðgjöf um aðferðina og
munu væntanlega halda því áfram, þó þannig að auðveldara væri að gera athugasemdir
við slíka ráðgjöf ef um skráð einkaleyfi væri að ræða.
Rétt er að leggja áherslu á að vörumerki Carbfix hefur styrkst mikið að undanförnu og virðist
orðið nokkuð þekkt alþjóðlega eftir afar mikla umfjöllun erlendra fjölmiðla, ekki síst í
tengslum við COP26. Þess ber þá að geta að ekki hafa farið fram formlegar
vörumerkjakannanir í þessu samhengi. Telja verður vörumerkið mikilvægustu eign
félagsins og að það muni hafa veruleg áhrif á framtíðartekjur þess. Mun meiri en það hvort
einkaleyfi fyrir Carbfix aðferðum fáist skráð eða ekki.
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf.
SF 312
ESA/es
Reykjavík 22. nóvember 2021
Tillaga
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. samþykkir allt að 650 milljón króna hlutafjáraukningu
í Carbfix ohf. til að fjármagna rekstur og verkefni Carbfix á árinu 2022.

Greinargerð
Við stofnun Carbfix ohf. árið 2019 var áformað að félagið héldi utan um hugverkaréttindi við
föngun og förgun gróðurhúsalofttegunda ásamt verklegri þekkingu þar að lútandi. Þar með
yrðu núverandi hugverkaréttindin alfarið í eigu Orkuveitu Reykjavíkur. Undanfarna mánuði
hefur verið unnið að undirbúningi þess að stofna rekstrarfélagið Carbfix hf. þar sem unnið yrði
að áframhaldandi nýsköpun og þróun og uppbyggingu nýrra kolefnisförgunarverkefna, auk
þess sem félagið yrði jafnframt hluthaf2 í sérstökum verkefnafélögum eins og Coda Terminal.
Fyrrgreind áform áttu að tryggja að fjárhagsleg áhætta OR yrði takmörkuð við það fjármagn
sem lagt er til félaganna og ytri fjármögnunaraðilar/fjárfestar bæru áhættuna af stofnun og
rekstri einstakra verkefnafélaga.
Til að fyrrgreind áform gangi eftir þarf samþykki eigenda OR fyrir stofnun rekstrarfélagsins
Carbfix hf., sem og nýrra verkefnafélaga eins og Coda, sem ytri fjárfestar, styrkveitendur og
lánastofnanir geta fjármagnað á grundvelli langtímasölusamninga. Óskað var eftir samþykki
eigenda til stofnunar félaga í júní síðastliðnum og horft til þess að fjármögnun Carbfix til lengri
tíma yrði lokið um eða upp úr árslokum 2021. Nú um miðjan nóvember hefur ekki fengist
samþykki allra eigenda OR fyrir stofnun félaganna, sem yrðu fjármögnuð af utanaðkomandi
aðilum.
Þar sem stofnun rekstrarfélagsins Carbfix hf er forsenda ytri fjármögnunar félagsins hefur
seinkun á afgreiðslu tillögu um stofnun félagsins tafið fjármögnun Carbfix til lengri tíma.
Samkvæmt haustspá Carbfix ohf. sem samþykkt hefur verið af stjórn OR þá er gert ráð fyrir
650 mkr fjármögnun frá OR á næsta fjárhagsári til að standa undir áframhaldandi þróun á
föngunar- og förgunarlausnum ásamt undirbúningsfasa á föngunar- og förgunarstöðinni Coda
Terminal í Straumsvík. Óskað er eftir að fjármögnunin verði framkvæmd með hlutafjáraukningu
frá OR. Fjármál OR ákvarða tímasetningu hlutafjáraukningar til Carbfix ohf eftir þörfum
að fjárhæð allt að 650 milljónir króna í tveimur til þremur áföngum fram að árslokum
2022.
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Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix
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Orkuveita
Reykjavíkur
Innkaup og loftslagsmál

Elentínus G.M., Birgitta V., Snorri J.E.
Stjórnarfundur OR

22. nóvember 2021

Innkaup og loftslagsmál
Inngangur

• GHG Protocol og umföngin 3

– Innkaup í umfangi 3
• OR telur ekki fram spor

vegna vörukaupa
• Umfang 3 að staðaldri 5,5

sinnum stærra en umfang 1
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Innra kolefnisverð
Innra kolefnisverð

• Er hægt að vega kolefnisspor beint inn í valkostagreiningu innkaupa eða

aðra þætti reksturs?
Dæmi: Berum saman vörur A og B. Kolefnisverð er 20kr/tCO2.
A

B

Verð (kr)

1000

1500

Kolefnisspor (tCO2)

50

20

Verð kolefnisspors (kr)

1000

400

Heildarverð m.t.t.
kolefnisspors

2000

1900

Umhverfisupplýsingar
Innra kolefnisverð

• Til þess að geta innleitt mat á kolefnisspor upplýsingar þess efnis að liggja fyrir
• Hægt er að flokka upplýsingar um kolefnisspor í þrjá hópa:
1. Umhverfisyfirlýsing (EPD). Staðlaðar (ISO 14025) LCA skýrslur sem fara í

gegnum vottunarferli
2. Óvottaðar LCA skýrslur gerðar af þriðja aðila. Byggja á ISO stöðlum 14040

og 14044
3. Eigin áætlun umhverfisáhrifa. Hér gerir framleiðandi innri greiningu á

vöru/þjónustu

Eru þessar upplýsingar tiltækar?
Innra kolefnisverð

• Höfðum samband við birgja til þess að kortleggja markaðinn
• Eru þessar upplýsingar yfirleitt til?
• Stutta svarið: Nei.
• Svör frá birgjum í vöruflokkum hleðslustöðva og spenna

Ekki svar

Svar - engin gögn

Svar - átti gögn

Verkefni með umhverfisákvæðum
Búnaðarkaup
•

Fyrsta verkefnið var rammasamningur við SET í lok árs 2020
• Kröfur um umhverfisupplýsingar (kolefnisspor) lagna

• Útboð á fráveitudælum 2021

– Stig gefin fyrir upplýsingar um kolefnisspor á búnaði og varahlutum
– Stig fyrri umhverfisáætlun
• Útboð á rafstrengjum 2021

– Krafa um umhverfisstjórnunarkerfi
• Fyrirætlanir um ákvæði í komandi rammasamning um hleðslustöðvar í loks árs 2021

Verkefni með umhverfisákvæðum
Verk- og þjónustukaup
•

Verkefni ON í þjónustukaupum lok árs 2020

– Umhverfisstefna, stefna vegna jafnréttis og mannréttinda, jafnlaunavottun
• Breytt stöðluð útboðslýsing vegna verkkaupa – stigagjöf
• Umhverfisáætlun (1p)
• Vottað umhverfisstjórnunarkerfi (2p)
• Umhverfisvæn orka (14p) og
• Tæki uppfylla útblásturs staðla ESB (3p)

Staða og næstu skref
• Byggjum á innkaupastefnu samstæðunnar
• Höfum innleitt loftslagsmál í staðlaða útboðslýsingu verkkaupa

– Hætta á að ákvæði strandi á verkefnastjórum
• Viljum gera það sama fyrir vörukaup
• Fáum stjórn OR og stjórnendur með okkur í lið
• Innleiða í staðlað verklag

Sala- Straumnes sumarhús við Úlfljótsvatn
Stjórnarfundur OR, 22. nóvember 2021
Magnús Már Einarsson, forstöðumaður Aðbúnaðar

Ástæður sölu
• Húsakostur kominn til ára
sinna og fyrirliggjandi
kostnaðarsamt viðhald
• Nýting óveruleg
• Aðgengi erfitt yfir vetramánuði

• Ekki hægt að tryggja
nægjanlegt heitt vatn að
húsunum

Hvað er verið að selja?
• 3,6 ha eignarland
• 3 sumarhús í rekstri

• 1 sumarhús í niðurníðslu
• Bátaskýli/bátar
• Húsbúnaður

• Húsin eru seld án hitaveitu

Söluferlið
• Eignirnar voru auglýstar í einu lagi á fasteignavefjum og í blöðum
• 4 tilboð bárust, öll með fyrirvara m.a. um ástand eigna. Hæsta
tilboð 108 M.kr.
• Gengið var til viðræðna við alla aðila og þeim boðið að
ástandsmeta eignirnar betur og skila inn tilboðum án fyrirvara
• 4 tilboð bárust á ný án fyrirvara, hæsta upp á 110 M.kr.
• Hæsta tilboðsgjafa var gert gagntilboð upp á 115 M.kr. sem var
tekið
• Eignirnar eru því seldar, með fyrirvara um samþykki stjórnar

Tillaga
• Lagt er til að stjórn samþykki sölu eigna í Straumnesi ásamt öllu
fylgifé og 3,6 ha eignarlandi til Atl. ehf. Söluverðmæti eigna er 115
M.kr.

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 312
Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR
17.nóvember 2021
Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. nóvember 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða
sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
Rennslið fór undir viðmiðunarmörk í Elliðaánum þann 12. nóvember vegna íssöfnunar við Elliðavatnsstíflu. Tilkynning
send út til leyfisveitenda samdægurs.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Samskipti við hagsmunaaðila:
•
Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana var haldinn 16. nóvember.
•
Fundur með hagsmunaaðilum Andakílsárvirkjunar var haldinn 23. nóvember til að upplýsa um umbætur.
Leyfi:
•
Blástursprófanir á holum í Hverahlíð hófust í byrjun október. Gert er ráð fyrir að það taki um 4 vikur.
Tilkynning send út 8. október.
•
Stöðvun á lofthreinsstöð dagana 26. -28. október. Tilkynning send út 27. október.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.

VEITUR:
Fráveita:
•
Ánanaust:
•
1. október var skólpi hleypt um neyðarlúgu eftir síur. Lítið sjáanlegt rusl sem fer út en örverumengun í fjörum.
Neyðarlúga opin í rúmar 4 klst.
•
Miðvikudaginn 20. október, var hreinsistöð skólps við Ánanaust tekin úr rekstri vegna viðhalds. Stöðin verður
óstarfhæf í u.þ.b. fimm vikur. Skólpið er grófhreinsað áður en því er veitt í sjó. Skipta er um svokallað
„trompet“ en það er nokkurs konar safnlögn þar sem straumar þriggja útrásardæla stöðvarinnar sameinast
í einn djúpt í iðrum stöðvarinnar. Frá trompetinu er hreinsuðu skólpi dælt um 4 km út á Faxaflóa þar sem
sjórinn tekur við því og brýtur niður lífrænu efnin. Trompetið er því síðasti viðkomustaður fráveituvatnsins
áður en það yfirgefur hreinsimannvirkið.
Vatnsveita: Ekkert nýtt
Rafveita Ekkert nýtt
Hitaveita: Ekkert nýtt
Leyfi:
•
Unnið að framlengingu leyfa hreinsistöðva fráveitu á Akranesi og Borgarnesi sem renna út 16. febrúar 2022.
•
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands vinnur að útgáfu leyfa fyrir rekstur hitaveitu á Suðurlandi (Austurveita,
Hlíðaveita, Fiskalón, hitaveita Þorlákshafnar, Bakka og Öndverðarness.

CARBFIX:
•

Sjá „Annað“ og Umhverfis- og loftslagsvakning“ að neðan.

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.
Loftslagsmál
•
•

Innleiðing loftslagsmála í innkaup. Sjá kynningu innkaupa og umverfismála OR fyrir stjórnarfund.
Unnið að uppfærslu á mælaborði fyrir kolefnisspor OR þannig hægt sé að sjá spor hvers félags í samstæðunni.

Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt.
Umhverfis- og loftslagsvakning. Fulltrúar OR-samstæðu sóttu loftslagsrástefnu SÞ, COP26 í Glasgow.
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