STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 22. ágúst kl. 13:00 var haldinn 321. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala
Valtýsdóttir, Björn Gíslason í fjarveru Hildar Björnsdóttur og Valgarður Lyngdal. Halldóra
Lóa Þorvaldsdóttir og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks, voru fjarverandi.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 320 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mætti Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, ásamt
Bjarna Frey Bjarnasyni, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra, Bryndísi Maríu Leifsdóttur
og Davíð Arnari Einarssyni, endurskoðanda Grant Thornton, til fundarins og lögðu fram
og kynntu hálfsársuppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur.
Lagt fram bréf endurskoðunarnefndar, dags. 18. ágúst 2022.
Lögð fram svohljóðandi bókun endurskoðunarnefndar:
Endurskoðunarnefnd fékk kynningu á árshlutareikningi Orkuveitu Reykjavíkur og
könnunarskýrslu Grant Thornton vegna fyrstu 6 mánaða ársins 2022.
Endurskoðunarnefnd telur að árshlutareikningurinn sé tilbúinn til framlagningar í
stjórn Orkuveitu Reykjavíkur.
Uppgjörið borið upp og samþykkt samhljóða. Reikningurinn verður undirritaður
rafrænt.
Lögð fram svohljóðandi tillaga, sem kynnt var á SF 320. 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.
Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.
3. Klukkan 13:55 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix til fundarins, greindi
frá vinnu varðandi undirbúning stofnunar hlutafélags um Carbfix og undirbúning
fjármögnunar.
Klukkan 14:25 yfirgaf Benedikt fundinn.
4. Klukkan 14:50 mætti Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans, til
fundarins og greindi, ásamt Bjarna Frey, frá fyrirhugaðri fjármögnun Ljósleiðarans.
Samþykkt að óska eftir því að Eyþór Laxdal Arnalds og Gylfi Magnússon rýni
fyrirhugaða fjármögnun milli funda.
Klukkan 15:15 yfirgáfu Erling og Bjarni Freyr fundinn.
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5. Lögð fram svohljóðandi tillaga um tilnefningu í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að tilnefna Sunnu Jóhannsdóttur sem fulltrúa
fyrirtækisins í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, sbr. ákvæði greinar 9.1 í
sameignarsamningi eigenda.
Tillagan samþykkt samhljóða.
6. Klukkan 15:25 mættu til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður aðbúnaðar,
Aðalheiður Sigurðardóttir, forstöðumaður verkefnastofu og Grettir Adolf Haraldsson,
verkefnisstjóri og kynntu tillögu að breytingu á hvolfrýminu á Bæjarhálsi 1.
Lögðu fram svohljóðandi tillögu. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta fullhanna og bjóða út
innanhússframkvæmdir í hvolfrými að Bæjarhálsi 1. Enn fremur felur stjórn forstjóra
að semja við lægstbjóðanda í útboði svo fremi að tilboð séu innan kostnaðaráætlunar
hönnuða.
Tillagan samþykkt samhljóða.
Klukkan 15:45 yfirgáfu Magnús og Aðalheiður fundinn.
7. Klukkan 15:45 mættu til fundarins Birna Bragadóttir, forstöðukona Elliðaárstöðvar og
Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt Terta, til fundarins og kynntu ásamt Gretti svohljóðandi
tillögu um að ljúka 3. áfanga sögu- og tæknisýningar í Elliðarárdal. Tillögunni fylgir
greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna lokaáfanga Elliðaárstöðvar
á grundvelli kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Lokaáfanginn tekur til
hönnunar og framkvæmdar á innri endurbótum Straumskiptistöðvar svo hún henti
fyrir gestastofu svæðisins, móttöku fyrir OR-samstæðu, fræðslu, sýningar,
skrifstofurými og viðburði. Einnig tekur áfanginn til fleiri framkvæmda á
Rafstöðvarreit og í Elliðaárdalnum. Áætlaður heildarkostnaður við áfangann er 409
milljónir kr. f. utan vsk.
Tillagan samþykkt samhljóða.
Klukkan 16:12 yfirgáfu Birna, Eva og Grettir fundinn.
8. Klukkan 16:14 mætti Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra, til fundarins, lagði fram
og kynnti minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða dags. 17.08.2022.
9. Stefnuverkefni: Vegvísir að foröflun hitaveitu höfuborgarsvæðisins 2022-2122. Frestað.
10. Hólmfríður Sigurðardóttir kynnti lykilverkefnið: Sporleyfi, orkuskipti og aðrar aðferðir
til að ná markmiðinu „kolefnisjöfnuð starfsemi 2030“. Ákveðið að stjórn fái kynningu á
verkefninu einu sinni á ári.
11. Klukkan 16:35 mætti Eiríkur Hjálmarsson til fundarins, lagði fram og kynnti rýni stefnu
Orkuveitu Reykjavíkur um samfélagsábyrgð. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
Eiríkur og Hólmfríður reifaðu einnig hugmyndir um sameiningu stefna.
12. Ákvörðun um boðun eigendafundar þann 19. ágúst 2022, sem tekin var á milli funda,
staðfest.
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13. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga
Orkuveitu Reykjavíkur.
Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 12.08.2022
Fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 04.05.2022
Drög að fundargerðum stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 10.06.2022 og 22.06.2022
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix ohf. dags. 17.08.2022
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 18.08.2022
Drög að fundargerðum stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 23.06.2022 og 12.07.2022
Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 20.05.2022
14. Lagt fram svar við fyrirspurn frá SF 317 dags. 16. ágúst 2022 um greiningu
þjónustukannana niður á póstnúmer.
15. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags.
18.08.2022. Umræður.
16. Önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 17:00.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 26. september 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Björn Gíslason,
Valgarður Lyngdal Jónsson.
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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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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
SF 321
BD/es
Reykjavík 22. ágúst 2022
Tillaga
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að tilnefna Sunnu Jóhannsdóttur sem fulltrúa
fyrirtækisins í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborga, sbr. ákvæði greinar 9.1 í
sameignarsamningi eigenda.

EBP-100

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
Reykjavík, 22. ágúst 2022
Tillaga
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna lokaáfanga Elliðaárstöðvar á grundvelli
kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Lokaáfanginn tekur til hönnunar og framkvæmdar á innri
endurbótum Straumskiptistöðvar svo hún henti fyrir gestastofu svæðisins, móttöku fyrir ORsamstæðu, fræðslu, sýningar, skrifstofurými og viðburði.
Einnig tekur áfanginn til fleiri framkvæmda á Rafstöðvarreit og í Elliðaárdalnum.
Áætlaður heildarkostnaður við áfangann er 409 milljónir kr. f. utan vsk.

Greinargerð
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í hönnun og framkvæmd á lokaáfanga sögu- og
tæknisýningu í Elliðaárdal. Áfanginn tekur til hönnunar og framkvæmdar á endurbótum
Straumskiptistöðvar.
Auk þess tekur áfanginn til framkvæmdar á Skemmu og Fjósi, uppsetningu á úti-höggborssýningu,
kaupum og uppsetningu á hjólastólalyftu í Stöðvarstjórahúsi, endurbætur á umhverfi og lýsingu Gömlu
rafstöðvar, framkvæmdum við kennsluborholu o.fl.
Áfanginn miðar, eins og fyrri áfangar, að því að miðla sögu svæðisins og OR-samstæðu og fræða
gesti beint og óbeint um víðtæka starfsemi fyrirtækisins auk vísindanna sem búa að baki
hagnýtingunni. Í Straumskiptistöðinni verður því gestastofa, eða móttaka, fyrir svæðið en einnig fyrir
OR-samstæðu í heild sinni. Í Straumskiptistöðinni verða fjölnota rými þar sem hægt er að halda
viðburði, setja upp sýningar, halda fundi o.fl. Einnig verða þar skrifstofurými og vinnustofur til
ráðstöfunar OR. Þannig verður til enn meira líf á svæðinu og byggingin verður lifandi suðupottur
hugmynda, fræðslu, menningar og nýsköpunar.
Straumskiptistöðin er söguleg og friðuð bygging eftir Sigurð Guðmundsson arkitekt. Það má segja að
hann hafi verið tengiliðurinn milli ólíkra viðhorfa í íslenskri húsagerðarlist á fyrri helmingi aldarinnar þar
sem hann var í senn síðasti fulltrúi hinnar klassísku hefðar og frumkvöðull nýrrar húsagerðar í anda
Bauhaus stefnunnar. Straumskiptistöðin er gott dæmi um íslenskan iðnaðararkitektúr í anda
fúnksjónalismans.
Með tillögum hönnuða verður byggingin og form hennar virt og skýrar línur iðnaðararkitektúrsins skína
í gegn. Tillögurnar miða að því að nýta sem mest af innviðum og strúktúr byggingarinnar. Það þarf að
endurbyggja milliloft á hluta byggingarinnar því er hannað fyrir létta skrifstofustarfsemi en ekki sem
almenningsrými. Sem hluti af því að gera bygginguna aðgengilega öllum verður milliloft þetta fært í
flútti við aðra hæð byggingarinnar og nýrri lyftu komið fyrir.
Í byggingunni verður staðsett, sem áður sagði, gestastofa og fjölnota rými sem nýtast fyrir sýningar og
viðburði. Einnig verður vinnustofa eða verkstæði, ásamt skrifstofu- og fundarrýmum af ýmsum
stærðum.
Auk breytinga og innri endurbóta á Straumskiptistöð felur áfanginn í sér framkvæmdir við Skemmu,
sem bætir salernisaðstöðu verulega á svæðinu og gerir aðgengilega öllum, uppsetningu á
hjólastólalyftu við Stöðvarstjórahús sem gerir sýninguna þar inni aðgengilega öllum, innréttingu á
Fjósi, endurbætur á umhverfi og lýsingu við Gömlu rafstöð, uppsetningu og umhverfi höggborsins
svokallaða, breytingu á stofnlögnum og framkvæmdir við kennsluborholu í Elliðaárdal.

Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson
hjá Vörðu verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði
áfram.

Kostnaður við lokaáfanga Elliðaárstöðvar
Kostnaðaráætlun sem hönnuðir unnu í samstarfi við verkfræðistofuna Hnit hljóðar upp á 303 m kr. f.
utan vsk. Hæfileg vikmörk vegna óvissu um tilboðsupphæðir eru metin 35%. Efri mörk heimildar sem
óskað er eftir í tillögu til stjórnar er því 409 m. kr.f.utan vsk. skv. eftirfarandi sundurliðun:

Innri breytingar Straumskiptistöð

157

Skemma

20.5

Hjólastólalyfta Stöðvarstjórahús

8

Uppsetning og umhverfi höggbors

16

Stálristar Gamla rafstöð

6.5

Lýsing og merkingar Gamla rafstöð

4

Fjós

21

Breyting á stofnlögnum

10

Kennsluborhola

20.5

Hönnun og byggingarstjórn

39.5

Óvissa (35%)

106

Samtals umsókn til stjórnar til ráðstöfunar í framkvæmd lokaáfanga:
millj. kr. f.utan vsk:

409

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 321
Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í loftslags- og umhverfismálum
17. ágúst 2022
Umhverfismál fyrir stjórn OR ágúst 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
*3.ÁF: Óverulegt frávik í sýnatöku neysluvatns 1x, Smávægilegur olíuleki á plani við hitaveitutanka.
**3.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn 1x, lofthreinsistöð á 0% afköstum 1x, varmalosun við Nesjavallavirkjun 2x, gufulosun um háf
Hellisheiði 0,5x og Nesjavöllum 2x.

Commented [HS1]: ?

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

Ekkert nýtt

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
•
•
•
•
•
•
•

Unnið að starfsleyfisumsókn til Umhverfistofnunar vegna nýrrar lofthreinsistöðvar við Hellisheiðrvirkjun.
Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna nýs gufuháfs á Nesjvöllum verðr tekin fyrir hjá Grímsnes og Grafningshreppi
í ágúst.
Unnið að framlengingu tímabundins starfsleyfis vegna vetnisstöðvar á Hellisheiði.
Lofthreinsistöð var á 50% afköstum 28.júlí - 7.ágúst vegna bilunar í gír.
Lofthreinsistöð var á 0% afköstum 8.ágúst vegna bilunar í gír.
Aukin losun jarðhitavatns á yfirborð við Nesjavallavirkjun 14.júlí og 26.júlí - 5.ágúst vegna viðhalds á búnaði.
Gufulosun á Nesjavöllum og Hellisheiði í júlí og ágúst vegna viðhalds.

VEITUR:
Vatnsveita
•
Mánudaginn 4. júlí barst tölvupóstur frá Heilbrigðiseftirliti Reykjvíkur þess efnis að frávik hafi greinst í
neysluvatnssýni sem tekið var við Árbæjarstíflu þann 30. maí. Frekari greining var gerð hjá Matís og aðila
erlendis en þær greiningar sýndu að neysluvatnið stóðst ákvæði reglugerðar neysluvatns og því um
óverulegt frávik að ræða.
•
Kaldavatns borunum á Seleyri og í Grábrókarhrauni lauk í júlí. Endurnýjun vinnsluholna á Seleyri gekk mjög
vel. Í Grábrókarhrauni var um tilraunaborun að ræða þar sem vonast var til þess að breytt holuhönnun og
dreifðari vinnsla gæti dregið úr gruggi í vatninu. Í ljós kom að hraunlagið var fullt af gruggi og ekki vænlegt
til vinnslu. Í haust mun fást betri sýn á grugg við dælingu úr nýju holunni Í kjölfarið verða teknar ákvarðanir
um næstu skref.
Hitaveita
•
Tilkynnt var um eld við hitaveitutanka í Grafarholti 1. júlí. Eldur var laus í tækjabúnaði hjá verktaka sem
vinnur að viðhaldi hitaveitutanks. Engin starfsemi var á staðnum þegar eldsins var vart. Slökkviliðið kallað
út og slökkti eldinn. Engar skemmdir urðu á eignum Veitna og engin truflun á rekstri. Hreinsitækni var ræst
út og hreinsaði upp olíu sem lekið hafði á planið.
Rafveita : Ekkert nýtt
Fráveita:
Ráðherra umhverfis, orku- og loftslagsmála hefur skipað samráðshóp um fráveitur sem vinnur að endurskoðun
gildandi fráveitureglugerðar. Það er viðbúið að grípa þurfi til meiri hreinsunar þannig að hún teljist fullnægjandi.
Tímarammi verkefnisins og þeirra viðfangsefna sem því fylgir er enn óljós.
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
•
Áhættur vegna loftslagsbreytinga komnar í rekstraráhættugrunn OR og hefur vinnan verið kynnt á stjórnarfundum allra
félaga í samstæðu OR.
•
Sporleysi – Orkuskipti – Kolefnishlutleysi. – sjá nánar kynningu frá Umhverfismálum OR

Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:
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Commented [HS2]: Sleppa því ekki kemur fram um hvað fundirnir
munu snúast um :-)

Commented [HS3]: Bætti þessu við úr minnisblaði Veitna :-)

Reglugerð um starfsleyfi fyrir niðurdælingu CO2 er ekki tilbúin. Ljóst að Carbfix þarf að skila umsókn um
starfsleyfi fyrir niðurdælingu á Hellisheiði á þessu ári, eigi tímaáætlun að standast. Carbfix og
Umhverfisstofnun vinna að því að ákveða hvernig staðið verði að umsókninni.
Mat á umhverfisáhrifum:
•
Unnið að umhverfismatsskýrslu fyrir niðurdælingu CO2 á Hellisheiði og stefnir Carbfix á að skila
skýrslunni til Skipulagsstofnunar í október n.k.
•
Landeigandi Fitja í Skorradal kærði til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þá ákvörðun
Skipulagsstofnunar um að framkvæmdir í og við inntakslón Andakílsárvirkjunar þurfi ekki að fara í
umhverfismat. Úrskurðarnefndin hefur hafnað kröfu kæranda um frestun réttaráhrifa hinnar kærðu
matsskylduákvörðunar.
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Sporleysi, orkuskipti og aðrar aðferðir til að ná markmiðinu
„kolefnisjöfnuð starfsemi 2030“ SF-321, 22. ágúst 2022
Lykilverkefni: Til fyrirmyndar í umhverfismálum og góð og örugg þjónusta
Hólmfríður og Snorri, Umhverfismál OR

Kynningin:
• Hópurinn 2022

• Samantekt síðustu tveggja ára um verkefni innan vébanda OR
• Nánar:
- Sporleysi
- Orkuskipti
- Fleiri aðferðir, innan og utan vébanda OR samstæðu

• Samantekt – Fram veginn, seinni hluti 2022 til 2030
• Tillaga um reglubundna yfirferð stjórnar OR einu sinni á ári

Hópurinn 2022

Veitur:

Jóhannes

Kári

Carbfix:
ON:

OR:

Daði

Bjarni Freyr

Kári

Magnea

Hrafn Leó

Ingvi

Lilja

Vala

Snorri

Fríða

Samantekt síðustu tveggja ára – Verkefni innan vébanda OR
Kolefnishlutleysi 2030
Endurskoðun
umhverfis- og
auðlindastefnu

Samvinna um
uppbyggingu
rafmagnsinnviða

2020
okt

2020
maí

2020
júní

Kynnt
stjórn OR

Mælaborð
sporléttrar
vinnslu ON

Hverfahleðslur
(182 stk) ON

2020
nóv

2020
nóv

Mælaborð
kolefnisspors OR

Heimahleðsla
ON

2021
apríl

2020
des

Loftslag og
loftslagsáhættur
Endurskoðun
umhverfis- og
auðlindastefnu

2021
feb

600 mkr Evrópustyrkur til Carbfix
vegna Silfurbergs

2021
sept

2021
júní

Umhverfisviðmið í
útboðgögn

2021
des

2021
nóv

Opnun
Orca á
HH

Loftslagsáhættur

2022
ágúst

2022
maí

2022
apríl

Veitur hefja
mælaskipti
v. snallvæðingar

Kynnt
stjórn OR

2022
ágúst

Föngun og förgun Tilraunaföngun og
Hellisheiði
förgun Nesjavellir
80 þús t
400 t 2022
2014-2022

Sporleysi

Losun og markmið um kolefnishlutleysi OR samstæðu 2015-2030

OR-samstæðan: Mælaborð kolefnisspors

https://tableau.or.is/#/views/
2020-CO2losunSamstudotturfelog/CO2Losunsamstu
?:iid=1

Mælaborð - Sporlausar jarðvarmavirkjanir ON
Frá desember 2020: Upplýsingaskjár í virkjunum og á stjórnendafundum

Gasbinding - Sporlausar jarðvarmavirkjanir ON
Töluverð framför undanfarin tvö ár
• Plan um niðurdælingu fyrir hvert ár
• Áform um meiri heildarniðurdælingu en áður
Áskoranir:
• Gasbinding 2025 og 2030
- CO2:
- Var 90% er nú 95% á Hellisheiði 2025
- Var 85% er nú 95% á Nesjavöllum 2030

- H2S:
- Var 95% er nú >95% á Hellisheiði 2025
- Var 90% er nú >95% á Nesjavöllum 2030

Losun jarðhitavatns – Sporlausar jarðvarmavirkjanir ON
Mikil framför undanfarin tvö ár
Hellisheiði:
• Niðurdælingargeta fyrir allt skiljuvatn frá virkjuninni
• Losun á yfirborð vegna atvika í rekstri í lágmarki, 1,2%

Áskoranir:
• Niðurdæling innan vinnslusvæðis er of mikil vegna:
-

Atvika í rekstri
Gufustöðu, sem er ekki eins góð og gert var ráð fyrir

Nesjavellir:

• Niðurdælingargeta fyrir allt jarðhitavatn frá virkjuninni
• 78% jarðhitavatns í niðurdælingarholur en hluti þess í
borholur sem veldur blöndun jarðhitavatns og grunnvatns
Áskoranir:
• Djúp niðurdæling árið 2024 >60% jarðhitavatns
• Blöndun jarðhitavatns við hitaveituvatn áætluð 2026.
Kemur í veg fyrir blöndun jarðhitavatns í grunnvatn

Hitabreytingar við strönd Þingvallavatns
Ljósgulur litur sýnir áhrif frá Nesjavallavirkjun

Jarðskjálftavirkni - Sporlausar jarðvarmavirkjanir ON
Lítil breyting undanfarin tvö ár
Stærstu skjálftar vegna nýtingar:
• Húsmúli vegna niðurdælingar, M 3.1 í ágúst 2021
• Hverahlíð vegna vinnslu, M 3.2 í febrúar 2022
• Einnig mikil náttúruleg virkni, Meitill M 4.9 í maí 2022
Viðbragð ON til að meta áhrif og ákveða viðbragð við
skjálfta virkjað 4 sinnum.
Tilkynning vegna skjálfta send á hagsmunaaðila 3 sinnum

Áskoranir:
• Aukin massaupptekt í Hverahlíð getur aukið skjálftavirkni
þar í hlutfalli við aukninguna
-

Skipulagsstofnun: Ekki þörf á umhverfismati

• Virkt samtal sem fyrst við Hveragerðisbæ og Ölfus um
framkvæmdir á svæðinu

Landbætur - Sporlausar jarðvarmavirkjanir ON
Landgræðslu- og skógræktarsvæði hafa stækkað undanfarin tvö ár
• Landgræðslusvæði Hellisheiði stækkað um 12 ha, úr 161 í 173 ha
• Skógræktarsvæði Ölfusvatni stækkað um 10 ha, úr 130 í 140 ha
• Markmið landgræðslu: 6 ha á ári, var 4 ha
• Markmið skógræktar: 6 ha á ári, var 4 ha
• Landgræðsla á framkvæmdaraski er ekki inni í tölunum
Áskoranir:
• Ekkert framkvæmdarask án endurheimtar staðargróðurs
• Nægilega mikið af afgirtu landi til skógræktar til framtíðar

Mælaborð - Sporlausar Veitur og Carbfix
Framför undanfarin ár
Veitur fylgjast með umhverfisatburðum:
- Tilkynningar til leyfisveitenda

- Fráveitusjá um losun skólps í sjó
Carbfix fylgist með niðurdælingu í rauntíma:
- Hellisheiðarvirkjun
- Lofthreinsiver Climeworks (Orca) í Þrengslum
- Sorpa í Álfsnesi
- Nesjavallavirkjun

Bleiki fíllinn: Sjálfbærar jarðvarmavirkjanir ON?
Töluverðar breytingar frá upphafi
Hellisheiði:
• Vinnsluþéttleiki of mikil á hluta vinnslusvæðanna
• Þrýstiniðurdráttur hefur aukist í Hverahlíð
• Neikvæð áhrif af niðurdælingu innan svæðis
• Forrannsóknir á mögulegum vinnslusvæðum eru hafnar
Áskoranir:
Hellisheiði og Nesjavellir:
• Stækka þarf núverandi vinnslusvæði ef viðhalda á fullri
vinnslu til lengri tíma. Samþykkt Rammans skiptir þar máli
• Tryggja ábyrga nýtingu auðlindarinnar eins og unnt er
• Opna þarf umræðuna um „sjálfbæra / ábyrga“ háhitavinnslu
innan- og utanhúss

Loftslagsmarkmið OR samstæðu – Endurskoðun hafin
https://arsskyrsla2021.or.is/documents/670/Loftslagsmarkmi%C3%B0_OR_samst%C3%A6%C3%B0u_og_sta%C3%B0a_%C3%BEeirra_2015_-_2030_arsskyrsla_2021_pdf.pdf

Orkuskipti

Rafvæðing samgangna á landi
Rafbílum fjölgar ört …en þó ekki nógu hratt

33.200

ON –Rafvæðing samgangna 2020-2026

Trúnaðarmál

Töluverðar framfarir undanfarin tvö ár, bætt þjónusta og áform áfram
182
hleðslustæði

Gott sumar á
hleðslustöðvum ON

2021
júní

2021
janúar

2020
júní

2020
ágúst

Þrefalt hraðari
hleðsla 150 kW

2021
janúar

Breytingar á
hleðslunetinu
(N1 út)

Herferð og uppfærsla apps og
þjónustukerfis

Áskrift heimahleðslu í fyrsta
sinn á Íslandi

2022
maí

2021
júní

Aðgengi
fyrir
fatlaða

Hlöðum betur,
17 þús. rafbílaheimili,
rannsóknaverkefni
1.300 heimahleðslur í
lýkur og
áskrift
niðurstöður kynntar

2022
haust
2022
júní

OR: Hætt að
styrkja húsfélög,
styrkur uppurinn,
skoða nýjar leiðir

2023

2022
des

Hleðslulausnir
fyrir
þungaflutninga

2024

2024

2026

2025

Hlöðum betur,
Stækkun almennings- Rafhlöður rafbíla
rannsóknaverkefni
endurnýttar í
hleðslunets ON
OR, ON og Veitna
hraðhleðslustöðvar
Tímaháð verðskrá og
álagsstýring hefst

9.000
Hleðsluáskriftir

Veitur – Rafvæðing samgangna 2020-2026
Töluverðar framfarir undanfarin tvö ár og áform áfram
Uppbygging
hleðsluinnviða í
borgarlandi

2020

2022
2021

Samvinna um
uppbyggingu
rafmagnsinnviða við
Strætó

Hlöðum betur,
rannsóknaverkefni
OR, ON og Veitna

Eimskip farið af stað í
rafvæðingu hafna

Hlöðum betur,
rannsóknaverkefni
lýkur og
niðurstöður kynntar

2025

2022
2022
ágúst

Mælaskipti hafin, stýring
bætt í dreifistöðvum
v. snallvæðingar =>
bætt nýting/uppbygging dreifikerfis,
betri skilningur á notkun strengja/spenna,
minni tími og akstur v. þjónustu

Ný aðveitustöð við
Sundahöf?

2022

Faxaflóahafnir hafa
samið um 2x 1,3 MW
hleðslubúnaði við
Faxagarð

2024

2026

Rafknúin
Borgarlína?

Fleiri aðferðir – innan og utan vébanda OR samstæðu

Carbfix – Verkefni á Íslandi 2021-2026
Miklar framfarir undanfarin tvö ár og mikil áform áfram
Álfasteinn Sorpu
3,5 þús t á ári,
tilraun

2021

GECO
Hveragerði
50 t tilraun

2022

2021

Sæberg Helguvík
1 þús t á ári,
tilraun með sjó

Sódastöðin
Straumsvík,
tilraun

2024

2022

2022

Ýmis lofthreinsifyrirtæki
í Tæknigörðum ON

2022

Orca
GECO Nesjavellir 16 milljarða styrkur
4 þús t á ári
1 þús t á ári,
ESB í Sódastöðina
úr andrúmslofti
tilraun

2024

Silfurberg á Hellisheiði
36 þús t á ári,
fullnaðarhreinsun

2025

2024

Mammoth í Jarðhitagarði ON
40 þús t á ári úr
andrúmslofti

2026

2025

Fyrsta föngun frá stóriðju
1-10 þús t á ári,
tilraun

Sódastöðin í fullum rekstri
500 þús t - 30 millj t á ári

Fleiri aðferðir
•

Bílafloti OR samstæðu
-

•

Snjallmælar – Lýkur 2025
-

•

Vistvænir bílar alltaf settir í forgang við útskiptingu ökutækja
Nú eru 40% bílaflota OR vistvæn
Bílafloti verður endurnýjaður að fullu 2x fyrir árið 2030
90% bílaflota OR vistvænn árið 2030
Í kjölfar snjallmælavæðingar og átaks í að bætta líkön af veitukerfum (Utility Network) verða fjárfestingar skilvirkari
Aukin upplýsingagjöf og tækifæri til orkusparnaðar hjá viðskiptavinum
Fjölbreyttari verðskrá skapar tækifæri til að bæta nýtingu og jafna orkuframleiðslu

Innkaup og kolefnisspor, sjá umfjöllun um sjálfbær fjármál að neðan
-

-

Staðlaðar útboðslýsingar um verk- og vörukaup:
-

Stigagjöf fyrir þætti sem snúa að loftslagsmálum t.d orkuskipti, umhverfisyfirlýsingar o.fl. – 20% af stigagjöf

-

Samorka tók inn þessa staðla frá OR inn í útboð á rafstrengjum (heildarvirði 1 Mkr á ári í amk 3 ár)

Innra kolefnisverð
-

•

Ekki komið í notkun en unnið að útfærslu sem lýkur í lok árs 2022

Sjálfbær fjármál
-

Stefnuverkefni hjá Fjármálum um útvíkkun á verkefninu Græn fjármál
Styðja við allar einingar samstæðu OR við að ná markmiðum um sjálfbærni
-

Bæta mælingar og mælaborð t.d. sem varða innra kolefnisverð

-

Aukin krafa og fræðsla til birgja, t.d. úttekt á stærstu birgjum samstæðu OR

-

Aukið vægi sjálfbærniþátta við val á birgjum og verktökum

-

Sjálfbærniþættir dregnir inn í ýmsar fjárhagsgreiningar s.s. við uppbyggingu og forgangsröðun verkefna

Samantekt – Fram veginn

Sporleysi
Seinni hluti 2022:

Árin 2023-2030:

• Tilraunaföngun CO2 og H2S hefst á
Nesjavöllum

• Ábyrg nýting auðlindarinnar tryggð

• Virkt samtal við Hveragerði

• Allt framkvæmdarask endurheimt með staðargróðuri

• Samtal um sjálfbæra/ábyrga háhitavinnslu

• 2024: >60% djúp niðurdæling við Nesjavelli

• Mælaborð kolefnisspors allra félaga í
samstæðu OR

• 2025: Silfurberg >95% föngun og förgun CO2 og H2S frá
Hellisheiði

• Ljúka endurskoðun loftslagsmarkmiða

• 2025-2027: Rannsóknaboranir í Hverahlíð og Þverárdal,
þ.e. stækkun vinnslusvæða

• Lágmarks niðurdæling innan svæðis á Hellisheiði

• 2026: Engin blöndun jarðhitavatns við grunnvatn á
Nesjavöllum
• 2030: A.m.k 95% föngun og förgun CO2 og H2S frá
Nesjavöllum

Orkuskipti
Seinni hluti 2022:

Árin 2023-2030:

• Fræðsluátak heldur áfram

• 2023-… hjá ON

• Hlöðum betur
- Rannsóknaverkefni OR, ON og Veitna
- Tímaháð verðskrá og álagsstýring hefst

• 17 þúsund rafbílaheimili og 1.300
heimahleðslur í áskrift ON
- Árið 2020: XX rafbílaheimili
- Árið 2021: 9.800 rafbílaheimili og
350 heimahleðslur í áskrift

-

Stækkun á almenningshleðsluneti
Fjölgun hleðsluáskrifta
Bætt þjónustu til fyrirtækja
Nýjar lausnir fyrir rafbílaeigendur

• 2024:
- Hlöðum betur verkefninu lýkur
- Rafhlöður rafbíla endurnýttar í hraðhleðslustöðvar

• 2025:
- Rafknúin Borgarlína?
- Hleðslulausnir fyrir þungaflutninga

• 2026: Ný aðveitustöð við Sundahöfn?
• 2030: Rúmlega 100.000 rafbílar

Fleiri aðferðir
Seinni hluti 2022:

Árin 2023-2030:

• Sæberg Helguvík farið af stað

• 2023: Áfram unnið að sjálfbærum fjármálum

• Vistvænir bílar alltaf settir í forgang við
útskiptingu ökutækja OR samstæðu

• 2024:
- Sódastöðin Straumsvík, tilraun

• Áfram unnið að snjallmælaverkefni

- Mammoth í Jarðhitagarði ON, 40 þús t á ári fönguð úr
andrúmslofti

• Innra kolefnisverð tilbúið í lok árs 2022

- Ýmis lofthreinsifyrirtæki í Jarðhitagarði ON

• Áfram unnið að sjálfbærum fjármálum

• 2025:

- Bæta mælingar og mælaborð

- Fyrsta föngun frá stóriðju, 1-10 þús t á ári, tilraun

- Úttekt á stærstu birgjum

- Snjallmælaverkefni lýkur

- Sjálfbærniþættir og val á birgjum og verktökum
- Sjálfbærniþættir inn í ýmsar fjárhagsgreiningar

• 2026: Sódastöðin í fullum rekstri,
500 þús - 30 millj t á ári
• 2030: 90% bílaflota OR samstæðu vistvænn

Tillaga:

Reglubundin yfirferð stjórnar á sporleysi, orkuskiptum og
fleiri aðferðum einu sinni á ári?

18 August 2022
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Stefna OR um samfélagsábyrgð
SF 321
Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir

Stefna OR um samfélagsábyrgð
Upphaflega sett árið 2016 með vísan
til leiðarljóss Eigendastefnu.
Kveður á um…
•

sjálfbærniáherslur í starfseminni

•

gegnsæi við skýrslugjöf

•

þau Heimsmarkmið sem
samstæðan leggur sérstaka
áherslu á
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Skýrslugjöfin

UFS-reitun OR-samstæðunnar
Einkunnir

Staða OR og meðaltal (34)
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UFS-áhættureitun samstæðunnar
Orkuveita Reykjavikur's ESG Credit Impact Score is low/neutral, an
improvement from its previous score of moderately negative,
reflecting improved financial risk management.
• OR's low/neutral environmental risk reflects the company's fully
renewable generation portfolio.
- Áreiðanleiki dreifikerfa
- Góð tök á brennisteinsvanda

• OR's social risk is moderately negative, reflecting the risk,
common to all regulated utilities, that public concern over
environmental, social or affordability issues could lead to adverse
regulatory or political intervention.
- ÖH, mannauðsmál og samskipti við viðskiptavini styrkleikar

• Governance risks are low/neutral, a change from the previous
score of moderately negative, reflecting reductions in OR's foreign
exchange risk.
- Ósjálfstæði stjórnar frá eigendum en eigendastefna og sérfrótt stjórnarfólk

Umhverfis- og auðlindastefna OR
•
•

•
•
•

Frá árinu 2012
Þungamiðjan er skilgreining
þýðingarmikilla umhverfisþátta
Var mótuð með víðtækari
sjálfbærnihugsun en gerðist og
gekk á þeim tíma.
Hefur skilað markverðum árangri
í umhverfismálum
samstæðunnar.
Skilar hæstu einkunnum í mati
Moody‘s og Reitunar á
sjálfbærniþáttum starfseminnar

Þýðingarmiklir umhverfisþættir
Loftslag og loftslagsáhætta:

Áhrif losunar:

•

Losun gróðurhúsalofttegunda

•

Losun jarðhitavatns og eftirlit með grunnvatni

•

Binding gróðurhúsalofttegunda

•

Losun brennisteinsvetnis

•

Jarðskjálftar vegna losunar affallsvatns

•

Losun frárennslis frá hreinsistöðvum

•

Losun frárennslis um yfirföll

Ábyrg auðlindastýring:
•

Stýring vinnslu á háhitasvæðum

•

Stýring vinnslu á lághitasvæðum

•

Land undir virkjanir og önnur athafnasvæði

•

Verndun neysluvatns

Gagnsemi veitna:
•

Aðgangur að fjölbreyttri notkun háhita

•

Aðgangur að rafveitu

•

Aðgangur að hitaveitu

•

Áhrif í samfélaginu:
•

Miðlun þekkingar á hagnýtingu jarðvarma og öðrum þáttum í starfseminni

•

Miðlun þekkingar um ábyrga neysluhegðun

•

Innkaup

•

Orkuskipti í samgöngum

Reksturinn:
•

Úrgangur

Aðgangur að vatnsveitu

•

Samgöngur

•

Aðgangur að fráveitu

•

Mannvirki og umgengni

•

Aðgangur að gagnaveitu

•

Efnanotkun

Hugmynd til umræðu
Að þróa nýja Umhverfis, samfélags- og stjórnháttastefnu
Orkuveitu Reykjavíkur
• Nýta reynsluna af umhverfis- og auðlindastefnu og styrk stjórnunar
umhverfismála til eflingar víðtækrar sjálfbærnihugsunar innan
samstæðu OR
• Gæta að því að umhverfis- og auðlindamál vatnist ekki út innan
nýrrar stefnu
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Þjónustukannanir Orku náttúrunnar og Veitna

Á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur þann 28. mars 2022 kynnti ofanritaður m.a.
þjónustukannanir innan samstæðu OR. Á fundinum var óskað eftir upplýsingum um
hvernig kannanirnar kæmu út niður á póstnúmer innan starfssvæðis Orku náttúrunnar og
Veitna.
Niðurstaða mælinga á heildaránægju þar sem bæði er horft til stafrænna þjónustuleiða og
þeirra erinda sem berast fyrirtækjunum frá viðskiptavinum er:
Orka náttúrunnar:

Veitur:

Ánægja með stafrænar þjónustuleiðir er mjög mikil og eru slíkar þjónustuleiðir bæði hjá
ON og Veiturm. Stafrænar þjónustuleiðir hjá Veitum eru tilkynningar um notendaskipti,
álestra og nú og hjá ON er nýtt app komið í notkun í hleðsluþjónustu, greiðslumátabreytingar á mínum síðum og svo er í vinnslu stafrænt ferli við skráningu í viðskipti hjá
fyrirtækinu þar sem staðfesting á viðskiptasamningi fer fram með rafrænum skilríkjum.
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Kannanir niður á póstnúmer
Niðurbrot á póstnúmer er einungis vegna erinda sem borist hafa fyrirtækjunum til
úrlausnar utan stafrænna þjónustuleiða. Ekki er unnt að greina önnur svör niður á
póstnúmer.
Nær yfirlitið yfir tímabilið 1. janúar 2021 til loka júlí 2022.
Fyrri súlurit eru vegna póstnúmera innan Reykjavíkur og svo koma önnur stærstu
þjónustusvæði þar fyrir neðan.
Orka náttúrunnar

Veitur

Orka náttúrunnar – dreifing og fjöldi svara:

Veitur – dreifing og fjöldi svara:
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Orka náttúrunnar – dreifing og fjöldi svara:

Veitur – dreifing og fjöldi svara:

Næstu skref:
Vikulega er framkvæmd ítarleg greining á opnum svörum og þau rakin niður á erindi eftir
málefnum, úrlausnaraðilum og eðli ábendinga.
Opin svör sem eru með lága einkunn eru skoðuð sérstaklega og haft er samband við
viðkomandi í framhaldinu ef tilefni er til, en það er mögulegt þar sem svör eru rekjanleg
niður á viðkomandi erindi.
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