STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 27. júní kl. 13:00 var haldinn 320. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds (um
fjarfundarbúnað), Vala Valtýsdóttir, Hildur Björnsdóttir (um fjarfundabúnað), Valgarður
Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal
Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Eríkur Hjálmarsson.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 319 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:05 mættu Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála ásamt
Bjarna Frey Bjarnasyni, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra til fundarins og fluttu
kynningu um stöðu fjármögnunar, fjármögnun flutningskerfis rafmagns og fyrirhugaða
sölu á hlut OR í Landsneti.
Lögð fram til kynningar svohljóðandi tillaga, dags. 27.06.2022 um útreikning á FFO
vaxtaþekju:
Tillögunni fylgir greinargerð.
Lagt er til að við útreikning á FFO vaxtaþekju í samhengi við arðgreiðslustefnu sé
horft til greiddra vaxtagjalda sbr. sjóðstreymi í stað gjaldfærðra vaxtagjalda sbr.
rekstrarreikning.
Afgreiðslu frestað.
Áhættuskýrsla, dags. 16.06.2022, lögð fram og upplýsingar um útreikning
gjaldeyrisáhættu.
3. Lögð fram tillaga starfskjaranefndar, dags. 13.06.2022 um að laun forstjóra hækki um
5,5% frá 1. janúar 2022 að telja.
Tillögunni fylgir greinargerð og minnisblað starfskjaranefndar.
Tillagan samþykkt. Hildur Björnsdóttir situr hjá.
Bjarni Bjarnason og Unnur Líndal Karlsdóttir viku af fundi meðan á dagskrárliðnum
stóð.
4. Klukkan 14:15 kom Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður, til fundarins vegna dóma
Landsréttar í málunum 745/2021 og 681/2020, sem varða Orku náttúrunnar, og lagði
fram minnisblað dags. 20.06.2022 um bætur vegna ólögmætra uppsagna. Einnig reifaði
Jóhannes Karl efnisatriði dóms Landsréttar í málinu 438/2020 sem Ljósleiðarinn átti
aðild að.
Umræður og forstjóra falið að kanna hugsanleg áhrif dóms 681/2020.
5. Klukkan 15:00 mættu Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans, og
Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála, og greindu frá
minnisblaði um langtímafjármögnun Ljósleiðarans. Umræður.
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6. Klukkan 15:30 mættu til fundarins Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra ON,
starfsfólk ON þau Ingólfur Örn Guðmundsson, Hólmfríður Haraldsdóttir og Þrándur S.
Ólafsson, og sérfræðingar hjá Rannsóknum og nýsköpun OR Vala Hjörleifsdóttir og
Ingvi Gunnarsson og greindu frá orkukostum, nýtingu og rammaáætlun.
7. Lögð fram til rýni umhverfis- og auðlindastefna. Lagt er til stefna verði óbeytt.
Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
8. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða og forðagæslu, dags. 23. 06.
2022.
9. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga
Orkuveitu Reykjavíkur.
Drög að fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.05.2022
Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.06.2022
Drög að fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 25.05.2022
Minnisblað framkvæmdastjóra Carbfix ohf. dags. 22.06.2022
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 23.06.2022
10. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags.
23. 6. 2022, ásamt framhaldskýrslu dags. 27.06.2022. Umræður.
11. Lagt fram til undirritunar staðfesting á umboði forstjóra til að skuldbinda Orkuveitu
Reykjavíkur í samskiptum við Evrópusambandið.
Skjalið undirritað af öllum stjórnarmönnum, sem voru á staðnum.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl.17:00.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. ágúst 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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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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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórn OR SF-320

Sendandi:

Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR

Dagsetning:

23. júní 2022

Efni:

Rýni umhverfis- og auðlindastefnu

Tillaga: Stefnan verði óbreytt. (sjá á tengil til að skoða stefnuna)
Rökstuðningur. Árið 2020 voru gerðar umtalsverðar breytingar á stefnunni:
1. Hún var rýnd m.t.t. heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna
2. Nýjum kafla um “Loftslag og loftslagsáhættur” var bætt við
3. Hnykkt var á orkuskiptum og neysluhegðun
Umfangsmikil verkefni í gangi til að innleiða nýjar breytingar stefnunnar (sjá að neðan) og ganga þau
nokkuð vel.
Markmið og lykilárangur:
Í árslok 2021 var kolefnissporið 21% léttara en árið 2015.
2019 og 2020 jókst losun því CO2 ríkar holur í Hverahlíð voru tengdar við
Hellisheiðarvirkjun og lofthreinsistöðin var stopp í töluverðan tíma.
Árið 2021 dró úr losun, sjaldnar stopp lofthreinsistöðvar en árið 2020.
Markmiðið um 40% léttara kolefnisspor verður ekki uppfyllt fyrr en 2025
þegar stækkuð hreinsistöð við Hellisheiðarvirkjun verður gangsett. Í
kjölfarið ætti kolefnissporið að verða mun léttara en árið 2015.
Dæmi um verkefni og áskoranir:
• Lofthreinsistöð á Hellisheiði 2025 og Nesjavöllum 2030
• Loftslagsáhættur í rekstraráhættugrunn, sjá kynningu í apríl sl.

Í árslok 2021 var fjöldi tengjanlegra bíla 26.050 samanborið við 8.550 árið
2018. Samkvæmt nýjustu upplýsingum er fjöldinn nú 31.100.
Líkur eru á því að markmiðið um 40.000 tengjanlega bíla náist á árinu 2023
en tafir í aðfangakeðjum munu mögulega hafa áhrif.
Dæmi um verkefni og áskoranir:
• Orkuskipti á landi í samvinnu OR samstæðu við sveitarfélög og aðra
• Staðan verður kynnt á stjórnarfundi í ágúst nk.

Staða lykilárangursmælikvarða stjórnar í umhverfismálum er kynnt í minnisblaði á hverjum stjórnarfundi:

Dæmi um verkefni og áskoranir:
• Sporlétt vinnsla og starfsemi. Staðan verður kynnt á stjórnarfundi í ágúst nk
- Varmalosun á Nesjavöllum, Hellisheiði og í kerfum Veitna
- Jarðskjálftar vegan vinnslu og niðurdælingar
- Rekstur lofthreinsistöðvar á fullum afköstum, gufulosun, losun jarðhitavatns
- Losun á óhreinsuðu skólpi í sjó og nýting fráveituúrgangs
• Umhverfismálin inn í DNA starfsfólks og stjórnenda í stóru sem smáu
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn OR - SF 320
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR
23. júní 2022
Umhverfismál fyrir stjórn OR júní 2022. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla
undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

”2.ÁF: Óhreinsað skólp í sjó 2x, heitt vatn út í umhverfið við Hellisheiðaræð 1x
** 2.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn, varmalosun við Hellisheiðarvirkjun 2x og Nesjavallavirkjun 1x, gufulosun
um háf við Hellisheiði 1x og Nesjavelli 1x. Lofthreinsistöð á 50% afköstum 3x.

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
•
•
•

Framkvæmdum á árbakka Ölfusvatnsár er lokið og gekk allt að óskum.
Gert er ráð fyrir að endurnýja laxateljarastífluna í Elliðaánum í haust ef veður leyfir. Samstarf og samráð hefur
verið haft við Stangaveiðifélagið, árnefndina og vísindafólk við hönnun nýs mannvirkis.
Endurheimt gróðurs á lónsbotni fyrrum Árbæjarlóns hefur tekist vel.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Andakílsárvirkjun:
•
Vatnshæð Skorradalsvatns hefur verið innan marka frá síðasta fundi.
•
2.000 seiðum sleppt í Andakílsá í lok maí sl. samkvæmt áætlun Hafrannsóknastofnunar.
•
Framkvæmdum við annan áfanga bakkavatna lauk í byrjun júní sl. og tókst vel.
Samskipti við hagsmunaaðila:
•
Fundir með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana og Andakíslárvirkjunar verða haldnir í september nk.
•
Lofthreinsistöð á 50% afköstum 2.-6. júní vegna viðhalds.
Leyfi:
•
Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna nýs gufuháfs á Nesjavöllum send Grímsnes- og Grafningshreppi í maílok.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað R&N um forðagæslu.

VEITUR:
Fráveita: Vegna úrhellis, rafmagnstruflana og bilana:
•
5. maí opnaðist neyðarlúga í Gufunesi í tengslum við rafmagnsviðgerðir í skólpdælustöðinni í um 1 klst. Tilkynnt.
Vatnsveita: Tilraunaboranir eru hafnar á vatnstökusvæðinu í Grábrók en markmiðið er að draga úr gruggi í
neysluvatni. Í kjölfarið verða vatnstökuholur á Seleyri við Borgarfjarðarbrú endurnýjaðar til að tryggja vatnstöku.
Hitaveita: Þann 2. júní sl. kl. 14 kom mikill leki að Hellisheiðarlögn neðan Lögbergsbrekku í sveitarfélaginu
Mosfellsbæ, þegar unnið var að lekaleit á lögninni. Enginn slys urðu á fólki en talið er að um 2.800 m3 af um 85°C
heitu vatni hafi farið út í umhverfið á öryggissvæði grunnvatns. Gripið var til þess ráðs að stöðva varmastöð
Hellisheiðarvirkjunar. Vatnsskipti úr lághitavatni í virkjanavatn voru ný yfirstaðin á höfuðborgarsvæðinu og allar dælur
á lághitasvæðum því stopp. Keyra þurfti upp lághitasvæðið í Reykjahlíð og færa vatnsskipti til fyrra horfs svo hægt
væri að stöðva varmavinnslu í Hellisheiðarvirkjun. Viðgerð lauk eftir hálfan sólarhring. Veitur hafa unnið rótargreiningu
á atvikinu og verður dreginn lærdómur af því. Veitur munu einnig leita til landgræðslustjóra ON um möguleika á
lagfæringum á gróðri og jarðvegi vegna heitavatnsskemmda. Atburðurinn var tilkynntur samdægurs til
heilbrigðseftirlita á höfuðborgarsvæðinu.

Leyfi: Unnið er að endurnýjun leyfa fráveitu á Vesturlandi.
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CARBFIX:
•

Engar ábendingar eða kvartanir frá viðskiptavinum eða starfsfólki og engin tilkynning til leyfisveitenda

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

•
•

Þann 16. júní sl. samþykkti Science Based Targets (SBTi) skuldbindingu OR samstæðunnar, við hinn
svokallaða SBTi Net-Zero staðal. Í því fellst framsetning á öflugu markmiði til að draga úr losun eins og
loftslagsvísindin gera kröfu um. Um leið gengur OR samstæðan til liðs við „Business Ambition for 1,5°C“
herferðina sem er vaxandi hópur fyrirtækja sem ætlar sér að uppfylla markmiðið um að halda hitastigshækkun
undir 1,5°C. Þannig er OR samstæðan einnig orðin hluti af „Race to Zero“ herferðinni sem Sameinuðu þjóðirnar
styðja við. SBTi á enn eftir að samþykkja markmið OR samstæðunnar og á næstu misserum verður unnið að
framsetningu þess í samstarfi þvert á OR samstæðuna. SBTi er samstarfsverkefni Carbon Disclosure Project
(CDP). Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, World Resources Institute (WRI) og World Wildlife Fund for
Nature (WWF).
Carbon Disclosure Project (CDP). Umhverfismál OR, með aðstoð frá KPMG, munu í júlí skila upplýsingum
um loftslagsmál OR samstæðu í þriðja sinn. CDP eru alþjóðleg matssamtök sem mæla árangur borga, ríkja og
fyrirtækja í umhverfis- og loftslagsmálum.Reykjavíkurborg hefur hlotið hæstu einkunn frá CDP.
Sporleysi – Orkuskipti – Kolefnishlutleysi. Fellur undir stjórnarverkefni OR um að vera „til fyrirmyndar í
umhverfismálum“ og „góð og örugg þjónusta“. Vinna innan samstæðu OR undanfarin tvö ár verður kynnt stjórn
OR 22. ágúst nk.

•

Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Fundur Veitna með nýjum skipulagsfulltrúa
Hvalfjarðarsveitar þar sem athugasemdum um vatnsvernd í endurskoðuðu aðalskipulagi var fylgt eftir.
Mat á umhverfisáhrifum: Ekkert nýtt.
Þekkingarmiðlun
•
Námskeið fyrir Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna 7. júní sl. Sérfræðingur í loftslags- og umhverfismálum OR
og umhverfis- og landgræðslustjóri ON tóku á móti nemendum umhverfislínu skólans. Efni námskeiðsins var
áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum tengdum jarðvarma frá sjónarhorni OR og hvernig fyrirtækið stýrir
þessum þáttum. Nemendurnir munu einnig hitta fulltrúa Carbfix, Rannsókna og nýsköpunar OR og fleiri.
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Sendandi:

Ingvi Gunnarsson og Vala Hjörleifsdóttir Forstöðufólk RoN

Dagsetning:

23.06.2022

Ný niðurdælingarhola á Nesjavöllum
Niðurdæling jarðhitavatns á Nesjavöllum fer fram í grunnar niðurdælingarholur. Niðurstöður
ferilefnaprófana hafa gefið til kynna að niðurdæling í þessar grunnu borholur kemur ekki í veg fyrir
blöndun jarðhitavatns og grunnvatns. Til að koma í veg fyrir þessa blöndun er unnið að
uppbyggingu djúprar niðurdælingar á Nesjavöllum.
Borun á nýrri niðurdælingarholu á Nesjavöllum, NN-10, hófst um miðjan mars 2022. Markmiðið
með holunni er að dæla jarðhitavökva frá Nesjavallavirkjun aftur ofan í jarðhitakerfið. Er þetta
fyrsta djúpa niðurdælingarholan sem er boruð er á Nesjavöllum. Niðurdæling í holuna mun styðja
við þrýstinginn í kerfinu og minnka losun jarðhitavatns í grunnvatn. Einnig er holunni ætlað að
verða niðurdælingarhola fyrir gas frá virkjuninni og mun þannig styðja við loftlagsmarkmið
Orkuveitunnar.
Borun lauk um miðjan maí og gekk hún vel eftir að komist var fyrir erfiðleika vegna mikils leka
ofarlega í holunni. Lengd holunnar er 2080 m og náðist að fara í gegnum öll þau svæði þar sem
góð lekt var talin líkleg. Mælingar í borlok gengu vel og dæluprófanir gefa til kynna að holan sé
mjög lek og að allt bendir til að þetta verði góð niðurdælingarhola.
Næsta skref er að láta holuna hitna til að fá upplýsingar um hitastig í berggrunninum á þessu
svæði og þegar upphitun er lokið verður holan tengd við niðurdælingarveituna og niðurdæling
hafin. Áætlanir gera ráð fyrir að það verði í haust

Neysluvatnsboranir fyrir vatnsveitu Borgarness, Bifrastar og nærsveita
Boranir til að standa undir eftirspurn og tryggja vatnsgæði í vatnsveitu Borgarness, Bifrastar og
nærsveita eru hafnar í Borgarfirði og verður borað bæði í Grábrókarhrauni og á Seleyri. Í
Grábrókarhrauni er um að ræða tvær tilraunaholur en markmiðið með þeim er að athuga hvort breytt
holuhönnum og dreifðari vinnsla geti leitt til minni gruggupptöku og þannig bættra vatnsgæða í
veitunni en grugg hefur verið vandamál í veitunni frá upphafi. Á Seleyri er um að ræða endurnýjun á
vinnsluholunum tveimur sem fyrir eru á staðnum til þess að tryggja vatnsöflun á svæðinu til framtíðar
en holurnar eru komnar vel til ára sinna og lítur út fyrir að önnur þeirra sé að einhverju leiti stífluð.
Stefnt er á að borverkið klárist í byrjun júlí og að holurnar verði prófaðar í haust. Niðurstöður um
árangur boranna munu liggja fyrir þegar prófunum er lokið.

Næstu skref eftir samþykkt rammááætlunar á Alþingi
Rammaáætlun var samþykkt á Alþingi í síðustu viku. Virkjunarkostirnir Hverahlíð-II og
Þverárdalur, sem eru mikilvæg uppbótarsvæði fyrir Hellisheiðar og Nesjavallavirkjun, eru þar með
komin í nýtingarflokk. Yfirborðsrannsóknum á svæðunum er lokið og næsta skerf í rannsóknum á
svæðunum er borun rannsóknahola til að kanna jarðhitasvæðin með beinum hætti. Hafinn er
undirbúningur að mati á umhverfisáhrifum til að geta tekið næstu skerf í rannsóknum á þessum
svæðum.
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