STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 24. janúar kl. 13:00 var haldinn 314. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Katrín Atladóttir í fjarveru Eyþórs
Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir, Vala Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi
framkvæmdastjóri fjármála OR.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 313 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:00 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins og kynnti
niðurstöður vinnustaðagreiningar sem framkvæmd var meðal starfsfólks Orkuveitu
samstæðunnar í desember 2021. Umræður.
3. Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir stöðu
fjármögnunar og kynnti breytta skipan áhætturáðs OR. Umræður.
4. Klukkan 13:40 mættu til fundarins innri endurskoðandi OR, Hallur Símonarson og
Jenný Stefanía Jensdóttir, lögðu fram og kynntu minnisblað, dags. 17.01.2022.
Umræður.
5. Klukkan 14:10 mættu Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi og Hólmfríður
Sigurðardóttir, umhverfisstýra til fundarins og kynntu drög að ársskýrslu ársins 2021.
Umræður.
6. Klukkan 14:24 mætti til fundarins Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra
Rannsóknar og nýsköpunar, kynnti tillögu um að stofna rannsóknarsjóð OR til að styrkja
rannsóknir tengdar heimsmarkmiðum sem OR leggur áherslur á. Ákvörðun frestað til
febrúarfundar en lögð áhersla á að undirbúningi verði haldið áfram.
7. Lögð fram fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar, dags. 7.01.2022 með svohljóðandi
bókun:
Byggðarráð Borgarbyggðar tilkynnir hér með að sveitarfélagið hefur gert samning
við KPMG um að yfirfara og leggja mat á þær forsendur sem liggja að baki
minnisblaði rýnishóps, dags. 9. desember 2020, en niðurstöður rýnihópsins fela í sér
verulegar fjárhæðir og hagsmuni fyrir sveitarfélagið Borgarbyggð og íbúa þess.
Rýnihópurinn byggði sitt álit á upplýsingum og gögnum frá sérfræðingum OR og
þeirra vinnu. Byggðarráð óskar hér með formlega eftir því að Orkuveita Reykjavíkur
veiti KPMG fyrir hönd sveitarfélagsins aðgengi að þeim gögnum, útreikningum og
sjóðstreymislíkönum sem vísað er til í minnisblaðinu, þeim forsendum sem þar liggja
að baki svo og aðgengi að sérfræðingum sem unnu greiningar til að fá nánari
skýringar eftir því sem þurfa þykir.
Stjórn samþykkir að vísa erindinu til eigenda.
8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 19.01.2022.
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9. Skýrsla forstjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 20.01.2022, lögð fram.
Umræður.
10. Önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 14:45
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. febrúar 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Katrín Atladóttir, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 20. desember kl. 13:00 var haldinn 313. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Vala
Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Eyþór Laxdal Arnalds og Björn Gíslason að hluta.
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir var fjarverandi. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal
Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi
framkvæmdastjóri fjármála OR.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 312 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri
fjármála. Fór yfir stöðu fjármögnunar ásamt rekstraryfirliti fyrir janúar – nóvember
2021. Umræður.
Lögð fram svohljóðandi tillaga dags. 20.12.2021 um fjármögnunarheimild fyrir árið
2022. Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra og/eða framkvæmdastjóra
fjármála heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða
bankaláns fyrir allt að 9,0 ma.kr. á árinu 2022.
Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná
yfir.
Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu
Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal. Hildur Björnsdóttir og Björn Gíslason sitja hjá.
Bjarni Freyr gerði grein fyrir sviðsmyndagreiningu um áhrif niðurstöðu dómstóla í
Glitnismálinu og mögulegum áhrifum á arðgreiðslur.
Gísli Björn Björnsson mætti til fundarins og gerði grein fyrir skilmálabreytingum á
lánasamningum við erlenda banka í kjölfar þess að LIBOR vextir munu hætta á
næstunni.
Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 14. desember 2021.
3. Lagt er til að Vala Valtýsdóttir taki sæti í starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur í stað
Sigríðar Rutar Júlíusdóttur.
Samþykkt samhljóða.
4. Klukkan 13:45 mætti Reynir Guðjónsson öryggisstjóri til fundarins og kynnti stöðu
öryggismála í samstæðunni. Umræður.
Reynir lagði fram til rýni stefnu í öryggis- og heilsumálum og lagði til minni háttar
orðalagsbreytingar. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða með orðalagsbreytingunum.
5. Klukkan 14:22 mætti Sæmundur Friðjónsson forstöðumaður upplýsingatækni til
fundarins og gerði grein fyrir netöryggismálum í samstæðunni. Umræður.
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6. Klukkan 14:52 mættu Þrándur Sigurjón Ólafsson, fagstjóri í orkumiðlun og Hildigunnur
H Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar til fundarins og kynntu
stöðuna á raforkumarkaði. Umræður.
Klukkan 15:00 mætti Eyþór Laxdal Arnalds til fundarins. Björn Gíslason yfigaf fundinn
á sama tíma.
7. Umfjöllun um tillögu um yfirfærslu á kaldavatnstönkum við Háteigsveg til Vatns- og
fráveitu frestað.
8. Stjórn samþykkir að veita Elínu Smáradóttur, yfirlögfræðingi og prókúruhafa, umboð
til að ganga frá og undirrita skjöl vegna sölu sumarbústaða við Úlfljótsvatn.
9. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 16.12.2021. Umræður.
10. Ákveðið að halda starfsdag stjórnar miðvikudaginn 26. janúar nk.
11. Önnur mál.
• Stjórnarformaður gerði grein fyrir hugmyndum um aðkomu fyrirtækisins að
vísindarannsóknum með styrkveitingum úr vísindasjóði. Umræður. Stjórn
samþykkir að fela forstjóra og stjórnarformanni að móta tillögu og leggja fyrir
stjórn.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:10.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. janúar 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon,Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,
Björn Gíslason, Valgarður Lyngdal Jónsson.
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Rannsóknarsjóður
OR
Hildigunnur
Thorsteinsson,
framkvæmdastýra R&N

Tillaga

Leggja til 100 mkr í
rannsóknarsjóð fyrir
rannsóknir tengdar þeim
heimsmarkmiðum sem OR
leggur áherslu á

Markmið sjóðsins
• Að stuðla að og styrkja rannsóknir á starfssviði fyrirtækisins með
áherslu á þau heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem eru í forgangi
hverju sinni í samræmi við stefnu fyrirtækisins.
• Gera rannsóknir á vegum fyrirtækisins sýnilegri
• Hvetja almennt til rannsókna á viðkomandi sviðum
• Fá efnilega meistara- og doktorsnema til að sinna rannsóknum á
verksviði OR með framtíðar starfsfólk í huga.

Fyrirkomulag sjóðsins
• OR leggi árlega til 100 milljónir króna í sjóðinn

• Ytri rekstrarkostnaður sjóðs þ.m.t.
• Nú samsvarar þetta um 0,2% af veltu samstæðu
• Fjármagni úthlutað til rannsókna samkvæmt reglum sjóðsins

Stjórnskipan sjóðsins - stjórn
• Stjórn sjóðsins skipuð forstjóra OR, formanni stjórnar OR
ásamt einum utanaðkomandi aðila.
- Setur úthlutunarreglur
- Skipar fagráð
- Forstjóri og formaður stjórnar OR skipa ytri aðilann í stjórn

Stjórnskipan sjóðsins – fagráð
• Fagráð sjóðsins skipa framkvæmdastýra Rannsóknar og
nýsköpunar hjá OR ásamt sérfræðingum á sviðum þeirra
heimsmarkmiða sem eru í forgangi hjá OR.
- Alls 4-5 manns.
- Framkvæmdastýra R&N verður formaður fagráðs en ytri
aðilar fulltrúar mismunandi háskóla og fagsviða.
- Fagráðið útfærir umsóknarferli skv úthlutunarreglum

Úthlutunarferlið
• Sérfræðingar rýna umsóknir og gera umsagnir
eftir stöðluðu formi
• Fagráð stýrir umsóknarferlinu og rýni umsókna
og gerir tillögu til stjórnar sjóðs um úthlutun

• Stjórn ákveður úthlutun

Úthlutanarreglur
• Athuga stærð styrkja, að þeir skipti máli en dreifa ekki fjármagninu
á of marga.
- Hafa kannski einn stóran og nokkra smærri
- Horft verði til að þess hafa sérflokk fyrir nemendaverkefni þar sem
nemendur sækja sjálfir um
- Kunna að vera mismunandi úthlutunarreglur eftir tegund og stærð styrkja

• Sett verða skilyrði um skil á niðurstöðum

Tímaáætlun
ágú
Úthlutun styrkja

maí
mar – apr
feb
jan
Tillaga um stofnun
rannsóknarsjóðs til
ákvörðunar hjá stjórn
OR

Stofnskjöl sjóðsins
tilbúin til ákvörðunar
stjórnar OR

Fyrsti fundur stjórnar
sjóðsins, skipun
fagráðs,
úthlutunarreglur settar

Auglýsing eftir
styrkumsóknum með
umsóknarfrest 15. júní

Fyrri rannsóknarsjóður OR
• 100 mkr sjóður stofnaður í lok
árs 2006
• Þá um 0,5% af veltu
• Úthlutað tvisvar
• Hét Umhverfis- og
orkurannsóknarsjóður OR
• Þá var Vísindaráð skipað
rektorum háskóla á
þjónustusvæði Orkuveitu
Reykjavíkur.

20 January 2022

Takk fyrir

584. fundur Byggðarráðs Borgarbyggðar

11.01.2022
Byggðarráð Borgarbyggðar - 584. fundur
haldinn í fundarsal að Digranesgötu 2, föstudaginn 7. janúar 2022
og hófst hann kl. 15:00
Fundinn sátu:
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Magnús Smári Snorrason, Lilja Björg Ágústsdóttir,
Guðveig Eyglóardóttir og Þórdís Sif Sigurðardóttir.
Fundargerð ritaði: Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri
Fundurinn var haldinn í fjarfundi.
Dagskrá:
1. Lækkun gjaldskrár Orkuveitu Reykjavíkur - 2004072
Á 581. fundi byggðarráðs sem haldinn var 2. desember 2021 var samþykktur samningur
við ráðgjafasvið KPMG um ráðgjöf tengd samningum við Orkuveitu Reykjavíkur. Í
framhaldi af undirritun samningsins var formlega óskað eftir því að Orkuveita Reykjavíkur
veiti KPMG, f.h. sveitarfélagsins, aðgengi að þeim gögnum, útreikningum og
sjóðsstreymislíkönum sem vísað er til í minnisblaðs rýnihóps eigenda OR, dags. 9.
desember 2020, um gjaldskrár Borgarbyggðar vegna fráveitu og vatnsveitu og eignarhlut
Borgarbyggðar í OR.
Orkuveita Reykjavíkur hefur óskað eftir því að framangreind beiðni um aðgang að
gögnum komi frá byggðarráði.
Byggðarráð Borgarbyggðar tilkynnir hér með að sveitarfélagið hefur gert samning við
KPMG um að yfirfara og leggja mat á þær forsendur sem liggja að baki minnisblaði
rýnishóps, dags. 9. desember 2020, en niðurstöður rýnihópsins fela í sér verulegar
fjárhæðir og hagsmuni fyrir sveitarfélagið Borgarbyggð og íbúa þess. Rýnihópurinn
byggði sitt álit á upplýsingum og gögnum frá sérfræðingum OR og þeirra vinnu.
Byggðarráð óskar hér með formlega eftir því að Orkuveita Reykjavíkur veiti KPMG fyrir
hönd sveitarfélagsins aðgengi að þeim gögnum, útreikningum og sjóðstreymislíkönum sem
vísað er til í minnisblaðinu, þeim forsendum sem þar liggja að baki svo og aðgengi að
sérfræðingum sem unnu greiningar til að fá nánari skýringar eftir því sem þurfa þykir.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 15:15

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Magnús Smári Snorrason
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584. fundur Byggðarráðs Borgarbyggðar

11.01.2022

Lilja Björg Ágústsdóttir

Guðveig Eyglóardóttir

Þórdís Sif Sigurðardóttir
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Undirritunarsíða

Þórdís Sif Sigurðardóttir

Lilja Björg Ágústsdóttir

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Magnús Smári Snorrason

Guðveig Anna Eyglóardóttir

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 314
Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR
19. janúar 2022
Umhverfismál fyrir stjórn OR janúar 2022. Staða þriggja árangursmælikvarða sem
falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
Elliðaárstöð:Fyrirhugað er að tæma alla olíu af búnaði Elliðaárstöðvar á næstu dögum 2.
Árbæjarkvísl:
Hrygning lax á því svæði Árbæjarkvíslar sem áður var ekki aðgengilegur til hrygningar vegna Árbæjarlóns er
staðfest.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Samskipti við hagsmunaaðila:
•
Rennsli á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun 12.-13.janúar. Tilkynnt 17.janúar.
•
Lofthreinsistöð á 50% afköstum 13.-21.janúar. Tilkynnt 17.janúar.
•
Líkur á vatnsborðshækkun í Skorradalsvatni 17.-19.janúar. Tilkynnt 17.janúar.
•
Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana verður haldinn í febrúar.
•
Fundur með hagsmunaaðilum Andakílsárvirkjunar verður haldinn um leið og Covid leyfir .
Leyfi:
•
Ekkert nýtt
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.

VEITUR:
Fráveita:
•
Neyðarlúga opnaðist við Skeljanes 5. desember í 6 klst. og 11. desember í 1 klst. vegna úrhellis og hláku.
•
Neyðarlúga opnaðist við Gufunes 5. desember í 5 klst. vegna bilunar.
•
Óhreinsað skólp rann í sjó í 4 klst. við Skúlagötu þann 14. desember vegna viðhalds á rafbúnaði
•
Neyðarlúga opnaðist við Ánanaust 16. desember í 1 klst.
Vatnsveita:
•
Bifreiðar óku útaf á vatnsvernarsvæði í Heiðmörk í tvígang. Haft var samband við lögreglu. Enginn olíuleki
sjáanlegur. Heilbrigðiseftirlitið látið vita.
•
•
•

Rafveita Ekkert nýtt
Hitaveita: Ekkert nýtt
Leyfi:Öll leyfi eru uppfyllt og í gildi. Unnið er að framlengingu leyfa sem renna út á árinu.

•

CARBFIX:
Sjá kafla um mat á umhverfisáhrifum.

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum.

•

Stýrihópur um loftgæði á vegum stjórnvalda. OR og ON kynntu losun og förgun brennisteinsvetnis (H 2S) á
Hellisheiði og Nesjavöllum fyrir hópnum sem hafði óskað eftir upplýsingum. Farið var yfir stöðu og framtíðarhorfur
til ársins 2030 og greint frá því að Carbfix-aðferðin væri notuð til að draga úr losuninni. Fyrirtækin fengu mikið
hrós fyrir frammistöðuna og metnaðarfull framtíðaráform. Stýrihópinn skipa m.a. fulltrúar frá umhverfis- og
auðlindaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti, Umhverfisstofnun, heilbrigðiseftirlitum, Veðurstofu Íslands, Samtökum
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Samgöngustofu, Vegagerðinni ofl.

Loftslagsmál
• Carbon Disclosure Project (CDP). Umhverfismál OR munu halda fund með fulltúum CDP þann 1. febrúar
nk. þar sem farið verður yfir mat CDP á loftslagsmálum OR samstæðu sem skilað var í júní sl. Einkunnin
hækkaði úr C upp í B sem er gott, en markmiðið er sett á A í ár. Á fundinum verður lögð áhersla á þær
gloppur sem eru í gögnum frá OR og ennfremur að útskýra betur hvað felst í þeim fjölda verkefna sem
samstæðan vinnur að vegna loftslagsmála. CDP eru alþjóðleg matssamtök sem mæla árangur borga,
ríkja og fyrirtækja í umhverfis- og loftslagsmálum.
•

Annað
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Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Veitur hafa sent athugasemdir til Akraneskaupstaðar
vegna vatnstökusvæðisins í Slögu. Óskað er eftir að vatnsverndarsvæði verið sýnd með samræmda staðsetningu
þannig að samfella sé yfir sveitarfélagsmörk Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar.
Mat á umhverfisáhrifum:
•
Fyrirspurn um matskyldu hreinsistöðvar við Hellisheiðarvirkjun vegna Silfurbergsverkefnisins hefur verið sendi
til Skipulagsstofnunar.
•
Unnið er að mati á á umhverfisáhrifum vegna niðurdælingar CO2 á Hellisheiði sem er fyrsta umhverfismatið
sem unnið verður á grundvelli innleiðingar tilskipunar um geymslu koltvíoxíðs í jörðu hérlendis. Forsamráð var
haldið í desember sl. með fulltrúum frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Sveitarfélaginu Ölfusi. Óskað
hefur verið eftir fundi með Hveragerðisbæ til að kynna verkefnið. Unnið er að matsáætlun .
•
Í maí sl. var niðurstaða Skipulagsstofnunar sú að lofthreinsiver Mammoth á vegum Climeworks á Hellisheiði
félli ekki undir lög um umhverfismat framkvæmda. Síðan þá hafa tekið gildi ný lög um umhverfismat
framkvæmda og áætlana þar sem lofthreinsiver falla undir lögin. Nú vinnur Climeworks að upplýsingum til
Skipulagsstofnunar þar sem gerð er grein fyrir að framkvæmdin hafi breyst lítillega.
•
Stjórnvöld vinna að reglugerð í tengslum við lög um niðurdælingu CO2.
•
Skýrsla vegna fyrirspurnar um mat á umhverfisáhrifum á hreinsun inntakslóns Andakílsárvirkjunar og viðhaldi á
stíflumannvirkjum var send til Skipulagsstofnunar 20. desember. Svar kom frá Skipulagsstofnun í byrjun janúar,
þar sem ekki voru gerðar athugsemdir en fyrispurnin sett í umsagnaferli.
Umhverfis- og loftslagsvakning. Sjá “Loftslagsmál” að ofan.
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