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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2022, mánudaginn 23. maí kl. 13:00 var haldinn 319. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað. 
 

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala 

Valtýsdóttir, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson í fjarveru Valgarðs Lyngdal 

Jónssonar og Lilja Börk Ágústsdóttir í fjarveru Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur. Fulltrúi 

starfsfólks var Unnur Líndal Karlsdóttir. Hildur og Guðjón tóku þátt um fjarfundarbúnað. 
 

Bjarni Bjarnason, forstjóri tók þátt í fundinum um fjarfundarbúnað. Guðrún Erla Jónsdóttir, 

stefnustjóri, sat fundinn. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 318 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar 

undirritunar stjórnar. 
 

2. Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála ásamt Bjarna Frey 

Bjarnasyni, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra lögðu fram og kynntu árshlutaupppgjör 

samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir fyrsta ársfjórðung 2022. Umræður. Uppgjörið 

samþykkt samhljóða og verður undirritað rafrænt. 
 

Benedikt og Bjarni Freyr gerðu grein fyrir stöðu fjármögnunar ásamt því að fara yfir 

sviðsmyndagreiningu sem unnin var með KPMG vegna átakanna í Austur-Evrópu og 

hagspár.  
 

 Áhættuskýrsla, dags. 19.05.2022, lögð fram. 
 

3. Lögð fram til rýni, ÖH stefna. Lagt er til að stefnan verði samþykkt óbreytt. Stefnan 

rýnd og samþykkt óbreytt. Samþykkt. 
 

4. Guðrún Erla Jónsdóttir gerði grein fyrir framvindu stefnuverkefna í samstæðu OR og 

markmið. Umræður. 
 

5. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 19.05.2022. Umræður. 
 

6. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga 

Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 17.05.2022 

Drög að fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 20.05.2022 

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf., dags. 18.05.2022 

Drög að fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 04.05.2022  

Minnisblað framkvæmdastjóra Carbfix ohf. dags. 02.05.2022 

Drög að fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 20.05.2022 

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 19.05.2022 
 

7. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 

19. 5. 2022. Umræður. 

 

Fleira gerðist ekki. 
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Fundi slitið kl.15:15. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. júní 2022.  

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir, 

 Guðjón Viðar Guðjónsson, Lilja Björk Ágústsdóttir. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2022, mánudaginn 25. apríl kl. 13:00 var haldinn 318. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað. 
 

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Páll Gestsson í 

fjarveru Brynhildar Davíðsdóttur, Björn Gíslason í fjarveru Hildar Björnsdóttur, Valgarður 

Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal 

Karlsdóttir. 
 

Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 317 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar 

undirritunar stjórnar. 
 

2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri 

fjármála og Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra og gerðu grein 

fyrir stöðu fjármála. Umræður. 
 

 Áhættuskýrsla, dags. 19. 4. 2022, lögð fram. 
 

3. Klukkan 13:30 mættu til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður aðbúnaðar 

og Grettir Adolf Haraldsson, verkefnisstjóri og gerðu grein fyrir framkvæmdum að 

Bæjarhálsi 1. Umræður. 
 

4. Klukkan 14:00 mættu til fundarins Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku 

náttúrunnar, ásamt Ingva Gunnarssyni og Völu Hjörleifsdóttur, forstöðufólk hjá 

Rannsóknum og nýsköpun og greindu frá nýtingu orkukosta og auðlinda OR samstæðu, 

sem svar við fyrirspurn frá Eyþóri Laxdal Arnalds frá SF 316. Einnig lögð fram 

ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sem lögð var fram í borgarráði þann 

5. apríl 2022 og vísað til meðferðar stjórnar OR, um könnun á virkjanamöguleikum á 

starfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður. Stjórn óskar áframhaldandi skoðunar á 

fyrirliggjandi orkukostum. Allir möguleikar verði skoðaðir til hlítar. 
 

5. Lagðar fram til rýni, gæðastefna og persónuverndarstefna. Lagt er til að stefnurnar verði 

óbreyttar. Stefnurnar rýndar og samþykktar óbreyttar. 
 

6. Klukkan 14:50 mættu til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og kynnti 

lykilverkefnið „Áhrif loftslagabreytinga á starfsemi samstæður OR“. Umræður. 

Ákveðið að fá kynningu fyrir stjórn einu sinni á ári.  
 

7. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 25. 04. 2022.  
 

8. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga 

Orkuveitu Reykjavíkur. 
 

Drög að fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrnnar ohf., dags. 25.04.2022. 

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. 20.04.2022. 

Drög að fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 20.04.2022 

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf., dags. 13.04.2022. 
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9. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 

22. 4. 2022. Umræður. 
 

10. Önnur mál. 
 

• Lagt fram svar við fyrirspurn Valgarðs Lyngdal Jónssonar frá síðasta fundi. 

• Lagt fram svar innkaupadeildar, dags. 13. 04. 2022 til D. Ing-Verk ehf., vegna 

innkaupa. 

 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl.15:45 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 23. maí 2022.  

 

Gylfi Magnússon, 

Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Páll Gestsson, Björn Gíslason, 

 Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur  

Sendandi: Reynir Guðjónsson  

Dagsetning: 20.05.2022 

Efni: STEFNA OR Í ÖRYGGIS- OG HEILSUMÁLUM 

 

Tilgangur rýni ÖH stefnu er sá að markmiðum hennar sé miðlað, árangur metinn og 
hvernig brugðist er við frávikum í rekstri.   

Stefna OR í ÖH málum er svohljóðandi:  

Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Ekkert verk er svo mikilvægt að 
hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess. 
 
OR er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir 
félagið  með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði heilsutjón 
vegna starfseminnar. 
 
Öll sem starfa fyrir OR eru ábyrg fyrir eigin öryggi, tala fyrir auknu öryggi samstarfsfólks og leitast við að koma 
auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu. 
 
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:  

• Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn 

• Skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur 

• Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð 

• Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun 

• Stjórnendur staðfesti með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og 
að áhættum sé stýrt 

 

Engar breytingar eru lagðar til á ÖH stefnu.  

 

Stefna, markmið og mælingar hjá félaginu 

Markmiðið er að minnka fjarveru vegna veikinda og slysa niður í 3,6% af unnum stundum.  
Er það nokkuð minna en að meðaltali á almennum vinnumarkaði.    Síðustu tvö ár dró 
verulega úr skráðri fjarveru en nú er hún á uppleið á ný.  Skýringin á því er sú að á meðan 
Covid faraldurinn stóð sem hæst og margt starfsfólk sinnti vinnu sinni að heiman er líklegt 
að veikindi hafi verið vantalin og ekki skráð í mörgum tilfellum.  Fjarvera fer nú upp á ný, 
bæði vegna betri skráningar en einnig vegna eins fjarveruslyss hjá Veitum sem kostað 
hefur langa fjarveru. 
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Helstu verkefni og áskoranir félagsins 

Helsta áskorunin í öryggsmálum er að ná stjórn á áhættum hvers dags hjá vinnuflokkum 
og verktökum.  Ferli, tól og tæki hafa verið útbúinn og innleidd í samstarfi við stjórnendur 
og starfsfólk.  Aðgengi að þeim er auðvelt og miðað að þörfum hverrar einingar. Dæmi um 
ferli eru m.a. áhættumat og staðlað verklag, staldraðu við aðferðin, morgunfundir þar sem 
farið er yfir áhættur í verkum dagsins, stuðningsferðir stjórnenda, áhættustjórnun 
framkvæmdaverka, fræðslulínur og skráning atvika, greining orsaka þeirra og umbætur. 

Slysum hefur fækkað á undanförnum árum og verk og verkefni eru nú betur undirbúnin 
m.t.t. öryggis- og heilsu. Í flestum tilfellum er með öguðum hætti komið auga á áhættur, 
þær greindar og þeim stýrt.  Samt sem áður eiga slys enn sér stað og fjöldi fjarveruslysa 
stendur í stað. Erfiðast virðist vera að útrýma slysum sem verða í verkum sem koma 
skyndilega upp eða eru talin smáverk sem þarfnast ekki sérstaks undirbúnings.  Nýleg 
dæmi um það er t.d. klemma á hönd við að setja kerru aftan í bíl og tognun á fingri við að 
skipta um bor í borvél.   Lítil verk sem hafa kostað fjarveru frá vinnu. Það slys sem hefur 
valdið lang flestum fjarverudögum þessa árs kom til þannig að starfsmaður fékk högg á hné 
þannig að krossband slitnaði, hefur hann verið frá í yfir 100 daga og sér ekki fyrir endan á 
því. 

Áskorun í öryggismálum næstu missera er að skapa menningu þar sem öll fylgja ferlum og 
velja alltaf að stýra áhættum, stórum og smáum án þess að nokkur sé að biðja þau um það 
eða horfa yfir öxl þeirra.  Til þess þarf að þjálfa stjórnendur maður á mann í því að hafa 
öryggi- og heilsu stöðugt á dagskrá og að þau þjálfi sitt starfsfólk.  Verkefnið fellst í því að 
öryggisstjóri noti aðferðir markþjálfunar með stjórnendum með mannaforráð.  

Áskorun í heilsumálum snýr að líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan starfsfólk. Margt 
gott er gert nú þegar í þessu málum, má þar nefna aðgang starfsfólks að heilsurækt og 
sálfræðiþjónustu, heilsustyrk, ferðastyrk o.fl. Verkefnið nú fellst í að taka saman yfirlit yfir 
mótvægisaðgerðir OR, bæta mögulega í og setja fram á aðgengilegan hátt fyrir starfsfólk. 

 

Staða 
2022 

Markmið 
2023 

4,1% 3,6% 
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STE-040-26.0 

[Stefna yfirfarin og samþykkt á með smávægilegum breytingum stjórnarfundi 20.12.2021] 

Ábyrgð: Reynir Guðjónsson Útgefið. 10.2.2022  1 af 2 
 

 

 
 
Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta 
megi öryggi fólks við framkvæmd þess. 
 
OR er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  
með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði heilsutjón vegna 
starfseminnar. 
 
Öll sem starfa fyrir OR eru ábyrg fyrir eigin öryggi, tala fyrir auknu öryggi samstarfsfólks og leitast við að koma auga 
á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu. 
 
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:  

• Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn 

• Skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur 

• Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð 

• Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun 

• Stjórnendur staðfesti með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og að 
áhættum sé stýrt 

 
Stefna í öryggis- og heilsumálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu 
fyrirtækisins. 
 
OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál. 
 

Tilvísanir  

  SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum. 
  SKI-215; Stjórnunarkerfi öryggis og vinnuumhverfis.    
  STE-041; Lykilárangur – Slysatíðni. 
 
 
 
 

OR’s Health and Safety Policy 
 

OR’s matters of health and safety are always at the forefront. No task is important enough to risk the safety of those 

performing it. 

 

OR is a role model regarding health and safety matters and is committed to protecting and improving the lives of 

those who work for the company by creating an accident-free workplace where no employees, contractors or others 

suffer harm due to the operations. 

 

All employees at OR are responsible for their own safety, advocate for increased safety of their co-workers and seek 

to identify, evaluate and manage risks within their work environment. 

 

The company systematically works to ensure that: 

• Risks in all tasks are under control 

• All incidents and unsatisfactory conditions are recorded, analyzed, and that improvements are made 

accordingly. 

• Processes and project descriptions are improved to coordinate and maintain the best and safest practices 

possible. 

• Health and safety awareness of employees and contractors is promoted by informing and training. 

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100
http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-215
http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=STE-041
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 STEFNA OR Í ÖRYGGIS- OG  HEILSUMÁLUM 

 
STE-040-26.0 

[Stefna yfirfarin og samþykkt á með smávægilegum breytingum stjórnarfundi 20.12.2021] 

Ábyrgð: Reynir Guðjónsson Útgefið. 10.2.2022  2 af 2 
 

 

• The management confirms, via sample monitoring and on-site support that work is carried out according to 

the proper procedures and that risks are managed. 

 

The health and safety policy is based on OR’s values and strategy and is presented in accordance with the 

company’s ownership strategy. 

 

At the very least, OR meets the requirements of laws, rules and regulations on health and safety matters. 

 

 
Zasady bezpieczenstwa pracy oraz zdrowia zawodowego Energetyki 

Reykjavik 
 

W poniższym zbiorze zasad, Energetyka Reykjavik ma na celu ochronę zdrowia swoich pracowników i wytworzenie 
przyjaznego środowiska pracy. Naszym zadaniem jest stworzenie bezwypadkowego miejsca pracy, aby nie narażać 
zdrowia naszych pracowników podczas pracy w firmie.  
 
Aby osiągnąć ten cel kierownictwo firmy pragnie aby wszyscy jej pracownicy dokładali wspólnych starań w  
wypełnianiu zasad zawartch w statutach i regulaminach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa  
pracowników, współpracowników i klientów podczas wykonywania zadań. 
 
Środki  w osiągnięciu celów bezpieczeństwa są następujące: 
 
Ze strony Energetyki Reykjavik: 
 

• zapewnić pracownikom oraz dostawcom usług i współpracownikom firmy  bezpieczne i zdrowe środowisko 
pracy, [D-4] * 

• dostarczyć swoim pracownikom sprzęt i wyposażenie, które spełnia wymogi bezpieczeństwa, [D-4] 

• zapewnić aby sprzęt firmy był regularnie sprawdzany i testowany, [D-4] 

• wyszkolić i poinstruować swoim pracowników o zasadach zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego, [D-3, D-4] 

• przeprowadzić analizy ryzyka pracy dla całej firmy i zapewnić aby te dane były weryfikowane i przyczyniały 
się do poprawy sprzętu i praktyk pracy mających na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia dla pracowników, 
[D-4] 

• systematycznie dostarczać informacje swoim pracownikom, wykonawcom usług oraz klientom w zakresie 
wymogów  bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego, [C-2] 

• zapewnić aktywne uczestnictwo kierownictwa w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, [D-4] 

• zapewnić swoim pracownikom właściwy trening, stosownie do wykonywanych przez nich zadań oraz 
dostarczyć pisemne zasady i instrukcje pracy dla pracowników, [D-3, D-4] 

• wykonywać regularne wewnętrzne kontrole mające na celu zapewnienie efektywności systemu zasad 
bezpieczeństwa, [B-4] 

 
Pracownicy: 

• powinni zaznajomić się i zastosować do stosownych zasad pisemnych, których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz miejsca pracy. [D-3, D-4] 

• powinni używać wymaganego sprzętu, odzieży ochronnej i osobistego wyposażenia ochronnego w każdych 
okolicznościach. [D-3] 

• powinni uczestniczyć w spotkaniach, kursach oraz prezentacjach dotyczących zasad bezpieczeństwa i 
zdrowia. [D-3] 

 
Pracownicy Energetyki Reykjavik nie powinni podejmować się zadań, które nie są przygotowane zgodne z 
regulacjami bezpieczeństwa i nie są wykonywane przy pomocy właściwego sprzętu ochronnego. Jeżeli wymagany 
sprzęt nie jest dostępny, pracownicy powinni  wstrzymać się od wykonywania pracy, aż do momentu kiedy właściwy 
sprzęt jest im udostępniony. 
 
* Każda z zasad odnosi sie do więcej niż jednej z głównych wytycznych zawartych w broszurze STE-012. 
 
 

 

http://handbok.or.is/openFromWord.aspx?docname=STE-012


 

 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 

Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir 

Dagsetning: 23. maí 2022 

Efni: Framvinda stefnuverkefna í samstæðu OR og markmið 

 

Framvinda stefnuverkefna í samstæðu 

Í samstæðunni eru rekin 15 stefnuverkefni í öllum félögunum sem styðja með einum eða 
öðrum hætti við sameiginlegar áherslur og markmið. Á meðfylgjandi mynd má sjá yfirlit yfir 
verkefnin og hvaða áherslu og markmið þau styðja við.   

 

Til að kynna verkefnin fyrir samstarfsfólki hafa þau verið kynnt á innri vef samstæðunnar í 
máli og mynd. 

Þá er hægt að sjá í Stefnubókhaldskerfinu rauntímastöðu á framvindu verkefnanna, lýsingu 
á verkefnunum og hvaða markmið og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þau styðja við. 
Stjórnarfólk í stjórn OR ætti nú að hafa fengið aðgang að kerfinu þar sem hægt er að fylgjast 
með framvindu stefnuverkefnanna.  

Stofnaður hefur verið hópur innan samstæðunnar sem er nefndur Samstarfshópur um 
innleiðingu stefnu, þar sem farið er yfir markmið og árangur, tækifæri og áskoranir við þau 
stefnuverkefni sem verið er að vinna að í samstæðunni.  

 

Framundan : Markmiðin 

Markmið samstæðunnar voru mótuð árið 2018 og eru til ársins 2023. Fyrstu mælingar 
markmiðanna voru í desember 2018 og ættu strangt til tekið að renna sitt skeið í desember 
2023. Aðstæður hafa breyst að nokkru leyti, nýtt félag í samstæðunni, nýjar áskoranir 
fyrirtækjanna á samkeppnismarkaði og aðstæður eftir Covid og þá verðbólgu sem við 
horfum nú fram á. Allt þetta hefur verið rætt og tekið tillit til í félögunum þegar þau rýndu 
stefnur sínar á árinu og yfirfóru markmið. Það er því mat undirritaðrar að tími sé kominn til 
að rýna núverandi markmið og hefja nýtt ár 2023 með nýjum markmiðum sem blása okkur 

https://secure.decideact.net/account/c5e1dd1a-a899-4db0-858c-0e9addc32df4/strategy/f5bc4197-0efc-42db-938e-bec04b054edd/dashboard
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byr í brjóst. Einnig verða rýndar sameiginlegar áherslur samstæðunnar á sama tíma, enda 
eiga framantaldar áskoranir einnig þar við.   

Framundan er því undirbúningsvinna við mótun markmiða sem gilda frá janúar 2023 til 
janúar 2028 og áætlað er að forvinna á nokkrum vinnustofum og koma svo með til 
kynningar fyrir stjórn OR í september 2022 og til samþykktar á fundi stjórnar í október. Þetta 
miðast við það að hægt sé að kynna markmiðin fyrir eigendum á eigendafundi OR í 
nóvember. Þetta er til samræmis við ákvæði 6. kafla eigendastefnu um stefnumótun þar 
sem segir: Stjórn skal leggja fram tillögu að stefnumörkun og framtíðarsýn fyrirtækisins með 
útfærslu á mælikvörðum og greinargerð fyrir eigendafund til staðfestingar. 

 

Virðingarfyllst, 

Guðrún Erla  

 



  

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 319 

Sendandi: Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR 

Dagsetning: 19. maí 2022  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR apríl 2022. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla 
undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 

Heiti mælikvarða 2019 2020 2021 2022 

 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 

Opinber leyfi Carbfix í gildi og uppfyllt                 

Opinber leyfi Veitna í gildi og uppfyllt              *   

Opinber leyfi ON í gildi og uppfyllt              **   
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti                 

Staða loftslagsmælikvarða     

*2.ÁF: 2x óhreinsað skólp í sjó í Reykjavík  
**2.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn, varmalosun við Hellisheiðarvirkjun 2x, varmalosun við Nesjavallavirkjun 1x, gufulosun um 
háf á Hellisheiði og Nesjavöllum, lofthreinsistöð á 50% afköstum 2x . 

  
Opinber leyfi OR, ON, Veitna og Carbfix í gildi og uppfyllt 
 

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  

• Ölfusvatnsáin hefur sorfið hluta af veginum á landi OR við Ölfusvatn. Komið er leyfi frá Fiskistofu til að 
framkvæma í og við ána. Framkvæmdir hefjast í sumar. 

• Búið er að loka 2 lokum af 3 í Árbæjarstíflu en leyfi frá Fiskistofu þess efnis er komið. Ástæða þessa er að hækka 
þurfti vatnsborðið yfir lokana til þess að hleypa laxi í gegn. 

 

ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
• Unnið að starfsleyfisumsókn til Umhverfistofnunar vegna nýrrar lofthreinsistöðvar. 

• Unnið að ósk framlengingu tímabundis starfsleyfis vegna Vetnisstöðvar. 
Samskipti við hagsmunaaðila: 

• Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana var haldinn 3.maí fjallað um fyrirhugaðar 
framkvæmdir við Hverahlíðarlögn. 

• Landeigendur Grundar og Fitja í Skorradal sendu kvörtunarbréf til Orkustofnunar vegna 
vatnshæðar Skorradalsvatns. Lögfræðingur sveitarstjórnar Skorradalshrepps sendi 
Orkustofnun bréf þar sem óskað var eftir því að Orkustofnun geri kröfu um Virkjunarleyfi. 
Fundað með Orkustofnun 3.maí, Orkustofnun stakk uppá því að ON sæki um 
Virkjunarleyfi en getur ekki gert kröfu um það því Andakílsárvirkjun er gangsett fyrir tíma 
virkjunarleyfa. Lögfræðingur ON telur ekki ráðlagt að sækja um leyfi vegna flækjustigs. 

 

VEITUR:  
Fráveita:  
Vegna úrhellis, rafmagnstruflana og bilana: 
• Vegna úrhellis opnaðist neyðarlúga við Skeljanes 1 sinni í apríl en lúgan var opin í samtals 32 klst. Tilkynnt. 
• Vegna rafmagnsviðgerða opnaðist neyðarlúga við Gufunes 1 sinni í apríl en lúgan var opin í samtals 1 klst. 

Tilkynnt. 
Leyfi: Unnið er að endurnýjun leyfa fráveitu á Vesturlandi. 

CARBFIX: 
• Ekkert nýtt 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   

• Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir reglugerðarmörkum það sem af er ári. 
Loftslagsmál 

• Áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi samstæðu OR kynnt á Samorkuþingi 10. maí. Efnið einnig kynnt 
á stjórnarfundum ON og Veitna. Vinnan undanfarin tvö ár hefur einkum beinst að aðlögun samstæðunnar 
að loftslagsbreytingum, ásamt mati og skráningu loftslagsáhættu inn í rekstraráhættugrunn 
samstæðunnar.  

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:   
Enn er beðið reglugerðar í tengslum við löggjöf um niðurdælingu CO2. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 
vinnur að ákveðnum breytingum á orðalagi reglugerðar sem og löggjafar vegna innleiðing á tilskipun 2009/37 hér á 
landi í samræmi við ábendingar ESB og ESA sem  leiða eiga til þess að Carbfix-aðferðin verði tæk innan ESB ríkja 
sem hafa heimilað niðurdælingu skv. CCS tilskipun. Mikilvægt er að reglugerðin líti dagsins ljós hið fyrsta þar sem 
ella er hætta á að tímalína Silfurbergsverkefnisins sé í uppnámi. 
Mat á umhverfisáhrifum:  

• Fyrirspurn um mat á umhverfisáhrifum á hreinsun inntakslóns Andakílsárvirkjunar ogviðhaldi á 
stíflumannvirkjum er enn í umsagnaferli hjá Skipulagsstofnun. Ekki er kominn tímasetning á niðurstöðu. 

• Niðurdæling CO2 á Hellisheiði. Álit Skipulagsstofnunar á matsáætlun var birt 27. apríl s.l.  Vinna við 
matsskýrslu (eiginlegt umhverfismat) er á upphafsstigum vinnunnar.  

• Niðurdæling CO2 við móttöku- og förgunarstöð Coda. Umhverfismat hófst formlega með forsamráðsfundi 
þann 10. maí sl.með leyfisveitendum 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 


Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir 


Dagsetning: 23. maí 2022 


Efni: Framvinda stefnuverkefna í samstæðu OR og markmið 


 


Framvinda stefnuverkefna í samstæðu 


Í samstæðunni eru rekin 15 stefnuverkefni í öllum félögunum sem styðja með einum eða 
öðrum hætti við sameiginlegar áherslur og markmið. Á meðfylgjandi mynd má sjá yfirlit yfir 
verkefnin og hvaða áherslu og markmið þau styðja við.   


 


Til að kynna verkefnin fyrir samstarfsfólki hafa þau verið kynnt á innri vef samstæðunnar í 
máli og mynd. 


Þá er hægt að sjá í Stefnubókhaldskerfinu rauntímastöðu á framvindu verkefnanna, lýsingu 
á verkefnunum og hvaða markmið og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þau styðja við. 
Stjórnarfólk í stjórn OR ætti nú að hafa fengið aðgang að kerfinu þar sem hægt er að fylgjast 
með framvindu stefnuverkefnanna.  


Stofnaður hefur verið hópur innan samstæðunnar sem er nefndur Samstarfshópur um 
innleiðingu stefnu, þar sem farið er yfir markmið og árangur, tækifæri og áskoranir við þau 
stefnuverkefni sem verið er að vinna að í samstæðunni.  


 


Framundan : Markmiðin 


Markmið samstæðunnar voru mótuð árið 2018 og eru til ársins 2023. Fyrstu mælingar 
markmiðanna voru í desember 2018 og ættu strangt til tekið að renna sitt skeið í desember 
2023. Aðstæður hafa breyst að nokkru leyti, nýtt félag í samstæðunni, nýjar áskoranir 
fyrirtækjanna á samkeppnismarkaði og aðstæður eftir Covid og þá verðbólgu sem við 
horfum nú fram á. Allt þetta hefur verið rætt og tekið tillit til í félögunum þegar þau rýndu 
stefnur sínar á árinu og yfirfóru markmið. Það er því mat undirritaðrar að tími sé kominn til 
að rýna núverandi markmið og hefja nýtt ár 2023 með nýjum markmiðum sem blása okkur 



https://secure.decideact.net/account/c5e1dd1a-a899-4db0-858c-0e9addc32df4/strategy/f5bc4197-0efc-42db-938e-bec04b054edd/dashboard
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byr í brjóst. Einnig verða rýndar sameiginlegar áherslur samstæðunnar á sama tíma, enda 
eiga framantaldar áskoranir einnig þar við.   


Framundan er því undirbúningsvinna við mótun markmiða sem gilda frá janúar 2023 til 
janúar 2028 og áætlað er að forvinna á nokkrum vinnustofum og koma svo með til 
kynningar fyrir stjórn OR í september 2022 og til samþykktar á fundi stjórnar í október. Þetta 
miðast við það að hægt sé að kynna markmiðin fyrir eigendum á eigendafundi OR í 
nóvember. Þetta er til samræmis við ákvæði 6. kafla eigendastefnu um stefnumótun þar 
sem segir: Stjórn skal leggja fram tillögu að stefnumörkun og framtíðarsýn fyrirtækisins með 
útfærslu á mælikvörðum og greinargerð fyrir eigendafund til staðfestingar. 


 


Virðingarfyllst, 


Guðrún Erla  


 








  


                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ 
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 319 


Sendandi: Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR 


Dagsetning: 19. maí 2022  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR apríl 2022. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla 
undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“ 


Heiti mælikvarða 2019 2020 2021 2022 


 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 1. ÁF 2. ÁF 3. ÁF 4. ÁF 


Opinber leyfi Carbfix í gildi og uppfyllt                 


Opinber leyfi Veitna í gildi og uppfyllt              *   


Opinber leyfi ON í gildi og uppfyllt              **   
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti                 


Staða loftslagsmælikvarða     


*2.ÁF: 2x óhreinsað skólp í sjó í Reykjavík  
**2.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn, varmalosun við Hellisheiðarvirkjun 2x, varmalosun við Nesjavallavirkjun 1x, gufulosun um 
háf á Hellisheiði og Nesjavöllum, lofthreinsistöð á 50% afköstum 2x . 


  
Opinber leyfi OR, ON, Veitna og Carbfix í gildi og uppfyllt 
 


ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  


• Ölfusvatnsáin hefur sorfið hluta af veginum á landi OR við Ölfusvatn. Komið er leyfi frá Fiskistofu til að 
framkvæma í og við ána. Framkvæmdir hefjast í sumar. 


• Búið er að loka 2 lokum af 3 í Árbæjarstíflu en leyfi frá Fiskistofu þess efnis er komið. Ástæða þessa er að hækka 
þurfti vatnsborðið yfir lokana til þess að hleypa laxi í gegn. 


 


ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
• Unnið að starfsleyfisumsókn til Umhverfistofnunar vegna nýrrar lofthreinsistöðvar. 


• Unnið að ósk framlengingu tímabundis starfsleyfis vegna Vetnisstöðvar. 
Samskipti við hagsmunaaðila: 


• Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana var haldinn 3.maí fjallað um fyrirhugaðar 
framkvæmdir við Hverahlíðarlögn. 


• Landeigendur Grundar og Fitja í Skorradal sendu kvörtunarbréf til Orkustofnunar vegna 
vatnshæðar Skorradalsvatns. Lögfræðingur sveitarstjórnar Skorradalshrepps sendi 
Orkustofnun bréf þar sem óskað var eftir því að Orkustofnun geri kröfu um Virkjunarleyfi. 
Fundað með Orkustofnun 3.maí, Orkustofnun stakk uppá því að ON sæki um 
Virkjunarleyfi en getur ekki gert kröfu um það því Andakílsárvirkjun er gangsett fyrir tíma 
virkjunarleyfa. Lögfræðingur ON telur ekki ráðlagt að sækja um leyfi vegna flækjustigs. 


 


VEITUR:  
Fráveita:  
Vegna úrhellis, rafmagnstruflana og bilana: 
• Vegna úrhellis opnaðist neyðarlúga við Skeljanes 1 sinni í apríl en lúgan var opin í samtals 32 klst. Tilkynnt. 
• Vegna rafmagnsviðgerða opnaðist neyðarlúga við Gufunes 1 sinni í apríl en lúgan var opin í samtals 1 klst. 


Tilkynnt. 
Leyfi: Unnið er að endurnýjun leyfa fráveitu á Vesturlandi. 


CARBFIX: 
• Ekkert nýtt 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   


• Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir reglugerðarmörkum það sem af er ári. 
Loftslagsmál 


• Áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi samstæðu OR kynnt á Samorkuþingi 10. maí. Efnið einnig kynnt 
á stjórnarfundum ON og Veitna. Vinnan undanfarin tvö ár hefur einkum beinst að aðlögun samstæðunnar 
að loftslagsbreytingum, ásamt mati og skráningu loftslagsáhættu inn í rekstraráhættugrunn 
samstæðunnar.  


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:   
Enn er beðið reglugerðar í tengslum við löggjöf um niðurdælingu CO2. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 
vinnur að ákveðnum breytingum á orðalagi reglugerðar sem og löggjafar vegna innleiðing á tilskipun 2009/37 hér á 
landi í samræmi við ábendingar ESB og ESA sem  leiða eiga til þess að Carbfix-aðferðin verði tæk innan ESB ríkja 
sem hafa heimilað niðurdælingu skv. CCS tilskipun. Mikilvægt er að reglugerðin líti dagsins ljós hið fyrsta þar sem 
ella er hætta á að tímalína Silfurbergsverkefnisins sé í uppnámi. 
Mat á umhverfisáhrifum:  


• Fyrirspurn um mat á umhverfisáhrifum á hreinsun inntakslóns Andakílsárvirkjunar ogviðhaldi á 
stíflumannvirkjum er enn í umsagnaferli hjá Skipulagsstofnun. Ekki er kominn tímasetning á niðurstöðu. 


• Niðurdæling CO2 á Hellisheiði. Álit Skipulagsstofnunar á matsáætlun var birt 27. apríl s.l.  Vinna við 
matsskýrslu (eiginlegt umhverfismat) er á upphafsstigum vinnunnar.  


• Niðurdæling CO2 við móttöku- og förgunarstöð Coda. Umhverfismat hófst formlega með forsamráðsfundi 
þann 10. maí sl.með leyfisveitendum 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2022, mánudaginn 25. apríl kl. 13:00 var haldinn 318. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað. 
 


Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Páll Gestsson í 


fjarveru Brynhildar Davíðsdóttur, Björn Gíslason í fjarveru Hildar Björnsdóttur, Valgarður 


Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal 


Karlsdóttir. 
 


Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 


1. Fundargerð SF 317 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar 


undirritunar stjórnar. 
 


2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri 


fjármála og Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra og gerðu grein 


fyrir stöðu fjármála. Umræður. 
 


 Áhættuskýrsla, dags. 19. 4. 2022, lögð fram. 
 


3. Klukkan 13:30 mættu til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður aðbúnaðar 


og Grettir Adolf Haraldsson, verkefnisstjóri og gerðu grein fyrir framkvæmdum að 


Bæjarhálsi 1. Umræður. 
 


4. Klukkan 14:00 mættu til fundarins Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku 


náttúrunnar, ásamt Ingva Gunnarssyni og Völu Hjörleifsdóttur, forstöðufólk hjá 


Rannsóknum og nýsköpun og greindu frá nýtingu orkukosta og auðlinda OR samstæðu, 


sem svar við fyrirspurn frá Eyþóri Laxdal Arnalds frá SF 316. Einnig lögð fram 


ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sem lögð var fram í borgarráði þann 


5. apríl 2022 og vísað til meðferðar stjórnar OR, um könnun á virkjanamöguleikum á 


starfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður. Stjórn óskar áframhaldandi skoðunar á 


fyrirliggjandi orkukostum. Allir möguleikar verði skoðaðir til hlítar. 
 


5. Lagðar fram til rýni, gæðastefna og persónuverndarstefna. Lagt er til að stefnurnar verði 


óbreyttar. Stefnurnar rýndar og samþykktar óbreyttar. 
 


6. Klukkan 14:50 mættu til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og kynnti 


lykilverkefnið „Áhrif loftslagabreytinga á starfsemi samstæður OR“. Umræður. 


Ákveðið að fá kynningu fyrir stjórn einu sinni á ári.  
 


7. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 25. 04. 2022.  
 


8. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga 


Orkuveitu Reykjavíkur. 
 


Drög að fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrnnar ohf., dags. 25.04.2022. 


Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. 20.04.2022. 


Drög að fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 20.04.2022 


Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf., dags. 13.04.2022. 
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9. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 


22. 4. 2022. Umræður. 
 


10. Önnur mál. 
 


• Lagt fram svar við fyrirspurn Valgarðs Lyngdal Jónssonar frá síðasta fundi. 


• Lagt fram svar innkaupadeildar, dags. 13. 04. 2022 til D. Ing-Verk ehf., vegna 


innkaupa. 


 


 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl.15:45 


 


Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 23. maí 2022.  


 


Gylfi Magnússon, 


Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Páll Gestsson, Björn Gíslason, 


 Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta 
megi öryggi fólks við framkvæmd þess. 
 
OR er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið  
með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði heilsutjón vegna 
starfseminnar. 
 
Öll sem starfa fyrir OR eru ábyrg fyrir eigin öryggi, tala fyrir auknu öryggi samstarfsfólks og leitast við að koma auga 
á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu. 
 
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:  


• Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn 


• Skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur 


• Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð 


• Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun 


• Stjórnendur staðfesti með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og að 
áhættum sé stýrt 


 
Stefna í öryggis- og heilsumálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu 
fyrirtækisins. 
 
OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál. 
 


Tilvísanir  


  SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum. 
  SKI-215; Stjórnunarkerfi öryggis og vinnuumhverfis.    
  STE-041; Lykilárangur – Slysatíðni. 
 
 
 
 


OR’s Health and Safety Policy 
 


OR’s matters of health and safety are always at the forefront. No task is important enough to risk the safety of those 


performing it. 


 


OR is a role model regarding health and safety matters and is committed to protecting and improving the lives of 


those who work for the company by creating an accident-free workplace where no employees, contractors or others 


suffer harm due to the operations. 


 


All employees at OR are responsible for their own safety, advocate for increased safety of their co-workers and seek 


to identify, evaluate and manage risks within their work environment. 


 


The company systematically works to ensure that: 


• Risks in all tasks are under control 


• All incidents and unsatisfactory conditions are recorded, analyzed, and that improvements are made 


accordingly. 


• Processes and project descriptions are improved to coordinate and maintain the best and safest practices 


possible. 


• Health and safety awareness of employees and contractors is promoted by informing and training. 



http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-215

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=STE-041
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• The management confirms, via sample monitoring and on-site support that work is carried out according to 


the proper procedures and that risks are managed. 


 


The health and safety policy is based on OR’s values and strategy and is presented in accordance with the 


company’s ownership strategy. 


 


At the very least, OR meets the requirements of laws, rules and regulations on health and safety matters. 


 


 
Zasady bezpieczenstwa pracy oraz zdrowia zawodowego Energetyki 


Reykjavik 
 


W poniższym zbiorze zasad, Energetyka Reykjavik ma na celu ochronę zdrowia swoich pracowników i wytworzenie 
przyjaznego środowiska pracy. Naszym zadaniem jest stworzenie bezwypadkowego miejsca pracy, aby nie narażać 
zdrowia naszych pracowników podczas pracy w firmie.  
 
Aby osiągnąć ten cel kierownictwo firmy pragnie aby wszyscy jej pracownicy dokładali wspólnych starań w  
wypełnianiu zasad zawartch w statutach i regulaminach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa  
pracowników, współpracowników i klientów podczas wykonywania zadań. 
 
Środki  w osiągnięciu celów bezpieczeństwa są następujące: 
 
Ze strony Energetyki Reykjavik: 
 


• zapewnić pracownikom oraz dostawcom usług i współpracownikom firmy  bezpieczne i zdrowe środowisko 
pracy, [D-4] * 


• dostarczyć swoim pracownikom sprzęt i wyposażenie, które spełnia wymogi bezpieczeństwa, [D-4] 


• zapewnić aby sprzęt firmy był regularnie sprawdzany i testowany, [D-4] 


• wyszkolić i poinstruować swoim pracowników o zasadach zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego, [D-3, D-4] 


• przeprowadzić analizy ryzyka pracy dla całej firmy i zapewnić aby te dane były weryfikowane i przyczyniały 
się do poprawy sprzętu i praktyk pracy mających na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia dla pracowników, 
[D-4] 


• systematycznie dostarczać informacje swoim pracownikom, wykonawcom usług oraz klientom w zakresie 
wymogów  bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego, [C-2] 


• zapewnić aktywne uczestnictwo kierownictwa w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, [D-4] 


• zapewnić swoim pracownikom właściwy trening, stosownie do wykonywanych przez nich zadań oraz 
dostarczyć pisemne zasady i instrukcje pracy dla pracowników, [D-3, D-4] 


• wykonywać regularne wewnętrzne kontrole mające na celu zapewnienie efektywności systemu zasad 
bezpieczeństwa, [B-4] 


 
Pracownicy: 


• powinni zaznajomić się i zastosować do stosownych zasad pisemnych, których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz miejsca pracy. [D-3, D-4] 


• powinni używać wymaganego sprzętu, odzieży ochronnej i osobistego wyposażenia ochronnego w każdych 
okolicznościach. [D-3] 


• powinni uczestniczyć w spotkaniach, kursach oraz prezentacjach dotyczących zasad bezpieczeństwa i 
zdrowia. [D-3] 


 
Pracownicy Energetyki Reykjavik nie powinni podejmować się zadań, które nie są przygotowane zgodne z 
regulacjami bezpieczeństwa i nie są wykonywane przy pomocy właściwego sprzętu ochronnego. Jeżeli wymagany 
sprzęt nie jest dostępny, pracownicy powinni  wstrzymać się od wykonywania pracy, aż do momentu kiedy właściwy 
sprzęt jest im udostępniony. 
 
* Każda z zasad odnosi sie do więcej niż jednej z głównych wytycznych zawartych w broszurze STE-012. 
 
 


 



http://handbok.or.is/openFromWord.aspx?docname=STE-012
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Tilgangur rýni ÖH stefnu er sá að markmiðum hennar sé miðlað, árangur metinn og 
hvernig brugðist er við frávikum í rekstri.   


Stefna OR í ÖH málum er svohljóðandi:  


Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Ekkert verk er svo mikilvægt að 
hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess. 
 
OR er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að  vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir 
félagið  með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði heilsutjón 
vegna starfseminnar. 
 
Öll sem starfa fyrir OR eru ábyrg fyrir eigin öryggi, tala fyrir auknu öryggi samstarfsfólks og leitast við að koma 
auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu. 
 
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:  


• Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn 


• Skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur 


• Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð 


• Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun 


• Stjórnendur staðfesti með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og 
að áhættum sé stýrt 


 


Engar breytingar eru lagðar til á ÖH stefnu.  


 


Stefna, markmið og mælingar hjá félaginu 


Markmiðið er að minnka fjarveru vegna veikinda og slysa niður í 3,6% af unnum stundum.  
Er það nokkuð minna en að meðaltali á almennum vinnumarkaði.    Síðustu tvö ár dró 
verulega úr skráðri fjarveru en nú er hún á uppleið á ný.  Skýringin á því er sú að á meðan 
Covid faraldurinn stóð sem hæst og margt starfsfólk sinnti vinnu sinni að heiman er líklegt 
að veikindi hafi verið vantalin og ekki skráð í mörgum tilfellum.  Fjarvera fer nú upp á ný, 
bæði vegna betri skráningar en einnig vegna eins fjarveruslyss hjá Veitum sem kostað 
hefur langa fjarveru. 
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Helstu verkefni og áskoranir félagsins 


Helsta áskorunin í öryggsmálum er að ná stjórn á áhættum hvers dags hjá vinnuflokkum 
og verktökum.  Ferli, tól og tæki hafa verið útbúinn og innleidd í samstarfi við stjórnendur 
og starfsfólk.  Aðgengi að þeim er auðvelt og miðað að þörfum hverrar einingar. Dæmi um 
ferli eru m.a. áhættumat og staðlað verklag, staldraðu við aðferðin, morgunfundir þar sem 
farið er yfir áhættur í verkum dagsins, stuðningsferðir stjórnenda, áhættustjórnun 
framkvæmdaverka, fræðslulínur og skráning atvika, greining orsaka þeirra og umbætur. 


Slysum hefur fækkað á undanförnum árum og verk og verkefni eru nú betur undirbúnin 
m.t.t. öryggis- og heilsu. Í flestum tilfellum er með öguðum hætti komið auga á áhættur, 
þær greindar og þeim stýrt.  Samt sem áður eiga slys enn sér stað og fjöldi fjarveruslysa 
stendur í stað. Erfiðast virðist vera að útrýma slysum sem verða í verkum sem koma 
skyndilega upp eða eru talin smáverk sem þarfnast ekki sérstaks undirbúnings.  Nýleg 
dæmi um það er t.d. klemma á hönd við að setja kerru aftan í bíl og tognun á fingri við að 
skipta um bor í borvél.   Lítil verk sem hafa kostað fjarveru frá vinnu. Það slys sem hefur 
valdið lang flestum fjarverudögum þessa árs kom til þannig að starfsmaður fékk högg á hné 
þannig að krossband slitnaði, hefur hann verið frá í yfir 100 daga og sér ekki fyrir endan á 
því. 


Áskorun í öryggismálum næstu missera er að skapa menningu þar sem öll fylgja ferlum og 
velja alltaf að stýra áhættum, stórum og smáum án þess að nokkur sé að biðja þau um það 
eða horfa yfir öxl þeirra.  Til þess þarf að þjálfa stjórnendur maður á mann í því að hafa 
öryggi- og heilsu stöðugt á dagskrá og að þau þjálfi sitt starfsfólk.  Verkefnið fellst í því að 
öryggisstjóri noti aðferðir markþjálfunar með stjórnendum með mannaforráð.  


Áskorun í heilsumálum snýr að líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan starfsfólk. Margt 
gott er gert nú þegar í þessu málum, má þar nefna aðgang starfsfólks að heilsurækt og 
sálfræðiþjónustu, heilsustyrk, ferðastyrk o.fl. Verkefnið nú fellst í að taka saman yfirlit yfir 
mótvægisaðgerðir OR, bæta mögulega í og setja fram á aðgengilegan hátt fyrir starfsfólk. 


 


Staða 
2022 


Markmið 
2023 


4,1% 3,6% 





