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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2022, mánudaginn 26. september kl. 13:00 var haldinn 322. fundur í stjórn Orkuveitu 

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

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon, 

Páll Gestsson í fjarveru Brynhildar Davíðsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir, Björn Gíslason að hluta og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks. 

Halldóra Lóa og Unnur tóku þátt um fjarfundabúnað. 
 

Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 321 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar 

undirritunar stjórnar. 
 

2. Klukkan 13:10 mættu Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, ásamt 

Bjarna Frey Bjarnasyni, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra og kynntu stöðu 

fjármögnunar. 
 

Benedikt kynnti forsendur og fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 

2023 og langtímaspá áranna 2024-2027. 
 

Klukkan 13:15 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna til fundarins og 

kynnti fjárhagsspá félagsins. Sólrún yfirgaf fundinn kl 13:45. 
 

Klukkan 13:45 mætti Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdasstýra Orku náttúrunnar, á 

fundinn og kynnti fjárhagsspá félagsins og ON Power. Berglind Rán yfirgaf fundinn kl 

14:00. 
 

Klukkan 14:05 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix ohf. og kynnti 

fjárhagsspá félagsins og Coda Terminal. 
 

Kjartan Magnússon mætti til fundarins kl 14:20. Björn Gíslason yfirgaf þá fundinn.  
 

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26.02.2022 um brúarfjármögnun Carbfix. 

Tillögunni fylgir greinargerð. 
 

 Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) heimilar að OR veiti Carbfix ohf. og síðar Carbfix 

hf. skammtímalán allt að 2.000 m.kr vegna rekstrar og framkvæmda á síðari hluta 

ársins 2022 og á árinu 2023 þar til áformuð hlutafjáraukning félagsins gengur eftir.  

Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala og gagna sem heimildin 

nær til . 
 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

Klukkan 14:55 mætti Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans til 

fundarins og kynnti fjárhagsspá félagsins. Benedikt Kjartan Magnússon vék af fundi á 

meðan Erling kynnti spána.  
 

Klukkan 15:15 yfirgaf Erling Freyr fundinn og Benendikt kom aftur inn og kynnti áætlun 

móðurfélags og samstæðu OR. 
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Afgreiðslu spárinnar frestað til aukafundar stjórnar, sem haldinn verður 3. september nk. 

kl. 13.00. 
 

3. Eyþór Arnalds og Gylfi Magnússon lögðu fram og kynntu minnisblað, dags. 20. 

september 2022 um fyrirhugaða fjármögnun Ljósleiðarans. Umræður. 
 

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

22.09.2022. Umræður. Forstjóri óskar bókað: 

Fyrsta mars á næsta ári eru 12 ár liðin síðan ég tók við starfi forstjóra Orkuveitu 

Reykjavíkur. Það er vilji minn að láta af starfi forstjóra á þeim tímamótum. Með því 

að boða starfslok mín með góðum fyrirvara vil ég gefa stjórn OR tækifæri til að hefja 

leit að eftirmanni, konu eða karli.  

Nýtt kjörtímabil er nú hafið og ný stjórn tekur senn við taumunum í Orkuveitu 

Reykjavíkur. Ný stjórn mun væntanlega hefja vegferðina með stefnumótun fyrir 

Orkuveitusamstæðuna til næstu ára. Ég tel mikilvægt að hún fái tækifæri til að vinna 

það verk með eftirmanni mínum. Að öllu samanlögðu tel ég þetta því vera rétta tímann 

fyrir mig og fyrir Orkuveitu Reykjavíkur að ég stígi til hliðar. Ég óska því eftir 

samþykki stjórnar OR fyrir því ferli sem ég hef lýst hér að framan. 

Stjórn þakkar góðan fyrirvara, sem gefst til að finna nýjan forstjóra fyrirtækisins og fellst 

á það ferli sem forstjóri leggur til. 

Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður mætti til fundarins kl. 16:15 og greindi frá stöðu 

samningaviðræðna varðandi bætur til fyrrverandi starfsmanns Orku náttúrunnar. 

Jóhannes Karl yfirgaf fundinn kl 16:25. 

5. Klukkan 16:35 mættu Hera Grímsdóttir, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

ásamt Þránni Friðrikssyni, sérfræðingi í jarðvísindum til fundarins og kynntu 

Stefnuverkefni: Vegvísir að foröflun hitaveitu höfuborgarsvæðisins 2022-2122. 

Umræður. 
 

6. Klukkan 16:55 mætti Hallur Símonarson innri endurskoðandi til fundarins, lagði fram og 

kynnti minniblað innri endurskoðanda, dags. 20.09.2022. 
 

Einnig lagt fram minnisblað frá LEX lögmannstofu, dags. 22.09.2022.  
 

7. Lagðar fram upplýsingar frá Carbfix ohf., sem óskað var eftir á SF 321. 
 

8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 22.09.2022 og um stöðu 

forðagæslu, dags. 21.09.2022. 
 

9. Rýni stefna: Frestað. 
 

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

Orkuveitu Reykjavíkur. 
  

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.06.2022 og 14.09.2022 

Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 17.08.2022 

Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix ohf. dags. 19.09.2022  

Fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 17.08.2022 

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 22.09.2022 

Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 18.08.2022 

Minnisblöð framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 22.06, 17.08 og 21.09.2022 

Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 19.08.2022 og 29.08.2022 
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11. Önnur mál. 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 17:30. 

 

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. október 2022.  

 

Gylfi Magnússon, 

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

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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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. 



Vegvísir
að forðaöflun hitaveitu

höfuðborgarsvæðisins

2022 - 2122

26. september 2022

Verkefnishópur

Kynning fyrir Stjórn OR



Markmið

• Markmið stefnuverkefnis var að 
skýra sýn á þarfir hitaveitu 
höfuðborgarsvæðisins til langs tíma 
og búa til vegvísi að ákvörðunartöku 
um uppbyggingu og fjárfestingar. 

• Tillögur verkefnishóp eru innlegg inn 
í nauðsynlega umræðu milli félaga 
OR samstæðunnar um framtíðar-
uppbyggingu með heildarhagsmuni 
að leiðarljósi. 

• Þar þurfa ON og OR að koma að 
borðinu sem fyrst og þróa í samstarfi 
við Veitur áfram tillögur 
verkefnishóps. 
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Eftirspurnarspá

4



5
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Meginniðurstöður

1. Rannsóknarátak á lághitasvæðum 

er brýn nauðsyn

2. Það er þörf fyrir Krýsuvík

3. Varmadælur og glatvarmi eru 

óhagkvæmir kostir

4. Blöndun breytir myndinni
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Rannsóknarátak á nýjum lághitasvæðum

• Lághitasvæði eru með hagkvæmustu kostum í boði

• Mikil óvissa um afkastagetu 

• Hætta á að missa svæði undir aðra notkun

• Fyrstu nýju lághitasvæðin gætu þurft að vera virkjuð 2033

• Lagt til að verja 1,2 milljörðum í boranir 2027 til 2028 á 

Geldinganesi, Kjalarnesi, Kollafirði og Álftanesi

– Þung verkefni í gangi fram að þeim tíma

– Svæði tilbúin til virkjunar í tæka tíð (2033) eða grípa til annarra kosta

9



Krýsuvík

• Tímasetning Krýsuvíkur er 

háð því hvort væntingar til 

lághitasvæða standist
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Uppbygging jarðvarmavirkjana tekur tíma
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Krýsuvík

• Krýsuvík í búningi Nesjavalla 

– Að teknu tilliti til 

umhverfismats
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Glatvarmi og nýting bakvatns 

með varmadælum

• Hár árlegur kostnaður per L/s slá 

glatvarma og nýtingu bakvatns með 

varmadælum út af borðinu. 

• Enginn valkosta er skoðaður var 

ratar í vegvísinn. 

• Meðan aðrir hagkvæmari kostir 

standa til boða er ekki réttlætanlegt 

að mæla með notkun þeirra. 

13



14



Blöndun breytir myndinni talsvert
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Langtíma-

fjárfestingaþörf

• Ef eftirspurnaspá A 

gengur eftir, hver er 

langtímafjárfestingaþörf 

Veitna, sé horft til 100 

ára?

16
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                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 322 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra OR 

Dagsetning: 22. september 2022  

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

 

 
*3.ÁF: Óverulegt frávik í sýnatöku neysluvatns, lítill olíuleki á plani við hitaveitutanka, olíuleki á vatnsverndarsvæði, utanvegaakstur á 
vatnsverndarsvæði, óhreinsað skólp í sjó.  
**3.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn, lofthreinsistöð á 0%, 50% og 75% afköstum, varmalosun við Nesjavallavirkjun og við 
Hverahlíð, gufulosun um háf á Hellisheiði og Nesjavöllum og of hraðar rennslisbreytingar í Andakílsá. 
  
Opinber leyfi OR, ON, Veitna og Carbfix í gildi og uppfyllt 
 

ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  
• Endurheimt starengis og öðrum staðargróðri við Árbæjarstíflu. Í kjölfar tæmingar Árbæjarlóns var fræslægju 

af árbökkum Elliðaáa dreift á lónbotninn og íslensku túnvingulsfræi sáð til að hraða endurheimt. Stör sem vex á 
árbakkanum var gróðursett á lónbotninn. Landgræðsluhópur ON og gönguleiðahópur OR unnu að verkefninu: 

 

Vinstri. Lónbotn Árbæjarlóns eftir tæmingu lónsins.  
Hægri. Gamli lónbotninn eftir endurheimt með náttúrumiðuðum lausnum undanfarin tvö ár. 

 

ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun:  

• Niðurstöður rannsókna Hafrannsóknastofnunar sýna að framvinda lífríkis í Andakílsá hefur verið nokkuð hröð 
eftir aurflóðið árið 2017. Það á einkum við um blaðgrænu og hryggleysingja en einnig fiskstofn árinnar. Árið 2020 
virðist seiðastofninn hafa náð svipaðri stærð og mældist árið 2010. Sjá skýrslu Hafrannsóknastofnunar. 

• Lagfæra þarf stíflumannvirki við inntakslón virkjunarinnar en þau uppfylla ekki nútímakröfur um öryggi og er 
t.d. hætta á að jarðvegsstífla geti brostið í miklum vatnavöxtum. Unnið er að umsókn um framkvæmdaleyfi. 
Landeigendur við Skorradalsvatn eru ósátt við framkvæmdir og að virkjunin starfi ekki samkvæmt virkjunarleyfi. 
Virkjunin var byggð fyrir tíma virkjunarleyfa.  

• Bakkavarnir með náttúrumiðuðum lausnum við Andakílsá virka vel: 

 
Vinstri. Fyrir varnir brotnuðu um 0,5 m á ári úr árbakkanum. 
Hægri. Eftir varnir með náttúrumiðuðum lausnum þar sem nýttir voru trjábolir með rótum, grjót og möl til að styrkja bakkann. Gróðurtorfur lagðar yfir 
jarðveginn, birki og víðir gróðursett til enn frekari styrkingar. 
 

Leyfi og eftirlit: 

• Lofthreinsistöð við Hellisheiðarvirkjun var á 75% afköstum 31. ágúst – 6. september vegna bilunar í gír. 

• Aukin losun jarðhitavatns á yfirborð við Nesjavallavirkjun 18.-31. ágúst vegna viðhalds. 

• Rennsli á yfirfall í Hverahlíð 11. september vegna viðhalds.  

• Hraðar rennslisbreytingar í Andakílsá. Mistök voru gerð við stýringu rennslis og verða verkferli bætt. 

• Umhverfisstofnun kom í eftirlitsferð í vetnisstöð ON á Hellisheiði 17. ágúst. Engar athugasemdir. 

https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2022-35.pdf
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• Heilbrigðiseftirlit  Suðurlands kom í  eftirlitsferð  í  Nesjavallavirkjun og vatnsveitu í Grámel 7.september. 
Engar athugasemdir í virkjun en minniháttar athugasemd vegna staðsetningar á mengunarvarnarsetti í Grámel.  

• Vatnsveita Nesjavallavirkjunar. Unnið að umsókn á endurnýjun starfsleyfis sem rennur út í febrúar 2023. 
Samskipti við hagsmunaaðila:  

• Fundur með fulltrúum hagsmunaaðila Andakílsárvirkjunar var haldinn 20. september. ON kynnti nýtt 
rekstrarfyrirkomulag á vatnshæð Skorradalsvatns þar sem efstu mörk vetrarhæðar verða 15 cm lægri en verið 
hefur frá árinu 2002. Fyrirkomulagið verður kynnt á fundi með öllum hagsmunaaðilum í byrjun nóvember nk. 

Skógrækt og landgræðsla:  

• ON hefur gróðursett birki í nágrenni Nesjavallavirkjunar frá árinu 2019. Markmiðið er að styrkja líffræðilega 
fjölbreytni, auka kolefnisbindingu og útivistargildi svæðisins. Sumarið 2022 voru 9.000 plöntur gróðursettar í 6 
hektara í landi Ölfusvatns. Á þennan hátt stýrir ON því hvaða tegundir eru nýttar í skógrækt og hvar þeim er 
plantað svo hámarka megi álagsþol og þjónustu vistkerfisins.  

• Íslenskum túnvingli var sáð í  6  hektara  utan framkvæmdasvæða í nágrenni virkjananna. Mosi var nýttur af 
lóð Mammoth  í jarðhitagarði ON og honum dreift í Gígahnjúksnámu til endurheimtar mosaþembu.  

• Gróðurtorfum úr jarðhitagarði var dreift yfir 10 hektara raskaðs svæðis við Sleggju. 

VEITUR:  
Vatnsveita: 

• Flutningabíll valt á hliðina þann 4. september í Lögbergsbrekku á Suðurlandsvegi sem er á 
vatnsverndarsvæði. Olía lak af bílnum. Slökkviðið og aðrir viðbragðsaðilar náðu að hreinsa hana upp. Sjá frétt.  

• Fólksbíl var ekið utan vegar á skíðagöngustíg á vatnsverndarsvæði við Myllulæk 4. september. Sjáanlegt tjón 
var á bílnum en enginn olíuleki. Bíllinn var fjarlægður. 

Hitaveita: Ekkert nýtt. 
Rafveita: Ekkert nýtt. 
Fráveita: 

• Í dælustöð skólps við Faxaskjól er unnið er að endurnýjun á yfirfallsdælum sem hófst 19. ágúst. Til að 
lágmarka það magn skólps sem rennur í sjó gegnum neyðarlúgur á viðgerðartíma voru leigðar dælur erlindisfrá 
til að veita skólpi fram hjá dælustöðinni. Stöðin var því á hálfum afköstum og annaði illa ofanvatni vegna 
úrkomu meðan á viðhaldi stóð. Dælurnar stóðust ekki væntingar. Vert er að benda á að þessi aðgerð hefur þó 
nær helmingað það magn skólps sem losað var í sjó við þessa viðhaldsframkvæmd.  
Þann 9. september þurfti að endurræsa varadælur vegna mikillar úrkomu en þá flæddi skólp inn hjá íbúum í 
götum næst dælustöðinni. Starfsfólk fráveitunnar brást við með því að minnka rennsli frá Skeljanesi og slá út 
dælum þar. Það leiddi til þess að sú stöð hleypti einnig út óhreinsuðu skólpi í sjó um neyðarlúgu til að forða 
frekara tjóni hjá íbúum. Gert er ráð fyrir að viðhaldi í Faxaskjóli ljúki í dag 22. september. Frétt af 
„hjáveituaðgerð“ í fráveitukerfinu og frétt af losun skólps í sjó við Faxaskjól og aðgerðir Veitna. 

• Í Faxaskjóli hefur neyðarlúga opnast í 8 klst. það sem af er september. 

• Í Skeljanesi hefur neyðarlúga opnast í 174 klst. það sem af er september. 

• Í hreinsistöð fráveitu við Klettagarða er vinna hafin við endurnýjun á búnaði. Vegna þessa er aukin hætta á 
að óhreinsað skólp fari í sjó því í mjög mikilli úrkomu má búast við að neyðarlúga opni. Sjá frétt. 

 

Leyfi og eftirlit: Unnið 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:  

• Unnið að uppfærslu á stöðu aðlögunar samstæðunnar að loftslagsbreytingum þar sem áhersla er lögð á að 
sýna framfarir frá síðustu skýrslu sem kom út árið 2021, skoða og meta aðlögunarkosti og stöðu aðgerðar-
áætlunar. Stefnt að því að vinnu ljúki fyrir árslok 2022 og verkefnið verði í framhaldinu kynnt í stjórn OR. 

Loftslagsmarkmið OR samstæðu: 

• Science Based target initative (SBTi). Í fyrsta sinn hefur OR skilað upplýsingum um loftslagsmál 
samstæðunnar til SBTi sem metur og leiðbeinir fyrirtækjum um hvernig draga má úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda í samræmi við markmið Parísarsamkomulagsins. Um 3.000 fyrirtæki skila gögnum til SBTi. 

• Unnið að uppfærslu loftslagsmarkmiða, stefnt að henni ljúki fyrir árslok 2022 og verði kynnt í stjórn OR.  

• Grein á WGC 2023, „How an Icelandic geothermal energy and utility company will become carbon negative by 
2030“. Höfundar starfa hjá umhverfismálum OR og KPMG. 

Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:   

• Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð. OR samstæðan sendi inn umsögn til innviðaráðuneytis þann 30. 
ágúst. Einkum var fjallað um að stjórnvöld gætu sett metnaðarfyllri markmið um minnkun kolefnisspors vegna 
orkunotkunar í ljósi fyrirhugaðar aukinnar föngunar og förgunar koltvíoxíðs frá jarðvarmavirkjunum ON 2025 og 
2030. Það mun hafa bein áhrif til minnkunar á kolefnisspori ragmagns og heits vatns. 

Mat á umhverfisáhrifum: Fyrirspurn um matsskyldu fyrir Hverahlíð II var sent til Skipulagsstofnunar í ágúst og er 
niðurstöðu að vænta í byrjun október. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2022/09/04/voruflutningabill_eimskips_valt/
https://www.veitur.is/frett/hjaveituadgerd-i-fraveitukerfinu
https://www.veitur.is/frett/hjaveituadgerd-i-fraveitukerfinu
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2022/09/20/laugardalslaug_af_skolpi_i_sjoinn_a_klukkustund/
https://www.veitur.is/frett/umfangsmikid-vidhald-i-hreinsistod-skolps-i-klettagordum
https://orkuveitareykjavikur.sharepoint.com/teams/hrifLoftslagsbreytingasamstu-Nskpunogframtarsn/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FhrifLoftslagsbreytingasamstu%2DNskpunogframtarsn%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FLoftslagssk%C3%BDrsla%202021%2Epdf&parent=%2Fteams%2FhrifLoftslagsbreytingasamstu%2DNskpunogframtarsn%2FShared%20Documents%2FGeneral&p=true&ct=1663603793290&or=Outlook-Body&cid=7B306577-9157-451A-9A7F-322234F1C678&ga=1
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.wgc2023.com/wgc2023/en/
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Staða lághitasvæða höfuðborgarsvæðisins 

Hitaveita höfuðborgarsvæðisins var frá byrjun júní til miðs september eingöngu rekin á 
heitu vatni frá virkjununum i Hengli. Í venjulegum rekstri er veitukerfið tvískipt þar sem 
helmingur kerfisins er á lághitavatni og helmingur á virkjanavatni. Við það að setja allt 
höfuðborgarsvæðið á virkjanavatn er lághitavatninu skipt út fyrir virkjanavatn og því engin 
vinnsla úr lághitasvæðunum hitaveitunnar í Mosfellsbæ, Laugarnesi og í Elliðaárdal. Með 
þessu fyrirkomulagi safnast upp vatn í lághitasvæðunum yfir sumarið og Veitur verða betur 
í stakk búinn til að mæta eftirspurn eftir heitu vatni yfir vetrartímann. Vatnaskiptin í ár eru 
þau lengstu hingað til og hefur þetta langa vinnsluhlé lághitasvæðanna hefur orðið til þess 
að vatnsborð þeirra er í hæstu stöðu sem þau hafa verið í á þessari öld (Mynd 1).  

 

 

 

Mynd 1. Vatnsborð lághitasvæða höfuðborgarsvæðisins. Dökk bláa línan sýnir vatnsborð 
eins og það hefur verið á þessu vatnsári en ljósbláa lína sýnir vatnsborð vatnsársins þar á 
undan. Gráar línur sýna sögulegt hæstu og lægstu mörk vatnsborðs frá árinu 2000 og 
appelsínugula lína meðal vatnborð sama tímabils.  
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Staða forða í lághitasvæðum höfuðborgarsvæðisins hefur því ekki verið jafn góð í 
haustbyrjun í langan tíma. Þetta fyrirkomulag á samspili virkjana og lághitavatns er til 
fyrirmyndir þegar kemur að góðri nýtingu auðlinda því minni vinnsla lengir líftíma 
lághitasvæðanna og minnkar losun á umfram hitaveituvatni yfir sumartímann við 
Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjun.  

Staða grunnvatns í Heiðmörk 

Mælingar á stöðu grunnvatnsborðs í Heiðmörk eru notaðar til að meta stöðu 
grunnvatnsforða í þessari mikilvægustu auðlind Veitna.  Á mynd 2 má sjá grunnvatnsborð 
í holu I í Grenkrika milli Gvendarbrunna og Vatnsendakrika en til eru vatnsborðsgögn frá 
1973 úr þeirri holu. Miðlínan sýnir meðalhæð grunnvatns á tímabilinu frá 1973 til 
2022.  Dökkgráa svæðið sýnir staðalfrávik mælinga frá meðaltali og ljósgráa svæðið sýnir 
hæstu og lægstu mældu gildi á sama tímabili.  Á myndinni má sjá að grunnvatnsstaða vorið 
2021, þegar langvarandi þurrkar voru á svæðinu, var nærri sögulegu lágmarki. Þetta lága 
vatnsborð var samt ekki áhyggjuefni fyrir afhendingaröryggi neysluvatns á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem allt vatn úr Heiðmörk er unnið af töluverðu dýpi úr borholum. 
Regluleg og meiri úrkoma frá því í september í fyrra hefur gert það að verkum að 
grunnvatnsstaða er nú í meðallagi og staða neysluvatnsforða fyrir höfuðborgarsvæðið því 
í góð. 

 

 

Mynd 2. Grunnvatnsstaða í holu I í Grenkrika í Heiðmörk.  
 

Ný vinnsluhola hjá Orku náttúrunnar 

Ný vinnsluhola var boruð við Hellisheiðarvirkjun í sumar. Holan var boruð sem nýr leggur 
út frá nýlega boraðri vinnsluholu, HE-65, sem reyndist óvinnsluhæf þegar á reyndi. Nýja 
holan heitir HE-65b eins og venja er þegar borað er út úr annarri holu. Markmið holunnar 
er að afla gufu fyrir virkjunina og vinna á móti dvínun jarðhitasvæðisins á Hellisheiði. Holan 
er núna í upphitun og þegar upphitun er lokið verður hún prófuð og aflmæld áður en hún 
verður tengd við virkjun. 
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Staða forða í lághitasvæðum höfuðborgarsvæðisins hefur því ekki verið jafn góð í 
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Staða grunnvatns í Heiðmörk 


Mælingar á stöðu grunnvatnsborðs í Heiðmörk eru notaðar til að meta stöðu 
grunnvatnsforða í þessari mikilvægustu auðlind Veitna.  Á mynd 2 má sjá grunnvatnsborð 
í holu I í Grenkrika milli Gvendarbrunna og Vatnsendakrika en til eru vatnsborðsgögn frá 
1973 úr þeirri holu. Miðlínan sýnir meðalhæð grunnvatns á tímabilinu frá 1973 til 
2022.  Dökkgráa svæðið sýnir staðalfrávik mælinga frá meðaltali og ljósgráa svæðið sýnir 
hæstu og lægstu mældu gildi á sama tímabili.  Á myndinni má sjá að grunnvatnsstaða vorið 
2021, þegar langvarandi þurrkar voru á svæðinu, var nærri sögulegu lágmarki. Þetta lága 
vatnsborð var samt ekki áhyggjuefni fyrir afhendingaröryggi neysluvatns á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem allt vatn úr Heiðmörk er unnið af töluverðu dýpi úr borholum. 
Regluleg og meiri úrkoma frá því í september í fyrra hefur gert það að verkum að 
grunnvatnsstaða er nú í meðallagi og staða neysluvatnsforða fyrir höfuðborgarsvæðið því 
í góð. 


 


 


Mynd 2. Grunnvatnsstaða í holu I í Grenkrika í Heiðmörk.  
 


Ný vinnsluhola hjá Orku náttúrunnar 


Ný vinnsluhola var boruð við Hellisheiðarvirkjun í sumar. Holan var boruð sem nýr leggur 
út frá nýlega boraðri vinnsluholu, HE-65, sem reyndist óvinnsluhæf þegar á reyndi. Nýja 
holan heitir HE-65b eins og venja er þegar borað er út úr annarri holu. Markmið holunnar 
er að afla gufu fyrir virkjunina og vinna á móti dvínun jarðhitasvæðisins á Hellisheiði. Holan 
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*3.ÁF: Óverulegt frávik í sýnatöku neysluvatns, lítill olíuleki á plani við hitaveitutanka, olíuleki á vatnsverndarsvæði, utanvegaakstur á 
vatnsverndarsvæði, óhreinsað skólp í sjó.  
**3.ÁF: Varmamengun í lindum við Þingvallavatn, lofthreinsistöð á 0%, 50% og 75% afköstum, varmalosun við Nesjavallavirkjun og við 
Hverahlíð, gufulosun um háf á Hellisheiði og Nesjavöllum og of hraðar rennslisbreytingar í Andakílsá. 
  
Opinber leyfi OR, ON, Veitna og Carbfix í gildi og uppfyllt 
 


ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:  
• Endurheimt starengis og öðrum staðargróðri við Árbæjarstíflu. Í kjölfar tæmingar Árbæjarlóns var fræslægju 


af árbökkum Elliðaáa dreift á lónbotninn og íslensku túnvingulsfræi sáð til að hraða endurheimt. Stör sem vex á 
árbakkanum var gróðursett á lónbotninn. Landgræðsluhópur ON og gönguleiðahópur OR unnu að verkefninu: 


 


Vinstri. Lónbotn Árbæjarlóns eftir tæmingu lónsins.  
Hægri. Gamli lónbotninn eftir endurheimt með náttúrumiðuðum lausnum undanfarin tvö ár. 


 


ORKA NÁTTÚRUNNAR:  
Andakílsárvirkjun:  


• Niðurstöður rannsókna Hafrannsóknastofnunar sýna að framvinda lífríkis í Andakílsá hefur verið nokkuð hröð 
eftir aurflóðið árið 2017. Það á einkum við um blaðgrænu og hryggleysingja en einnig fiskstofn árinnar. Árið 2020 
virðist seiðastofninn hafa náð svipaðri stærð og mældist árið 2010. Sjá skýrslu Hafrannsóknastofnunar. 


• Lagfæra þarf stíflumannvirki við inntakslón virkjunarinnar en þau uppfylla ekki nútímakröfur um öryggi og er 
t.d. hætta á að jarðvegsstífla geti brostið í miklum vatnavöxtum. Unnið er að umsókn um framkvæmdaleyfi. 
Landeigendur við Skorradalsvatn eru ósátt við framkvæmdir og að virkjunin starfi ekki samkvæmt virkjunarleyfi. 
Virkjunin var byggð fyrir tíma virkjunarleyfa.  


• Bakkavarnir með náttúrumiðuðum lausnum við Andakílsá virka vel: 


 
Vinstri. Fyrir varnir brotnuðu um 0,5 m á ári úr árbakkanum. 
Hægri. Eftir varnir með náttúrumiðuðum lausnum þar sem nýttir voru trjábolir með rótum, grjót og möl til að styrkja bakkann. Gróðurtorfur lagðar yfir 
jarðveginn, birki og víðir gróðursett til enn frekari styrkingar. 
 


Leyfi og eftirlit: 


• Lofthreinsistöð við Hellisheiðarvirkjun var á 75% afköstum 31. ágúst – 6. september vegna bilunar í gír. 


• Aukin losun jarðhitavatns á yfirborð við Nesjavallavirkjun 18.-31. ágúst vegna viðhalds. 


• Rennsli á yfirfall í Hverahlíð 11. september vegna viðhalds.  


• Hraðar rennslisbreytingar í Andakílsá. Mistök voru gerð við stýringu rennslis og verða verkferli bætt. 


• Umhverfisstofnun kom í eftirlitsferð í vetnisstöð ON á Hellisheiði 17. ágúst. Engar athugasemdir. 



https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2022-35.pdf
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• Heilbrigðiseftirlit  Suðurlands kom í  eftirlitsferð  í  Nesjavallavirkjun og vatnsveitu í Grámel 7.september. 
Engar athugasemdir í virkjun en minniháttar athugasemd vegna staðsetningar á mengunarvarnarsetti í Grámel.  


• Vatnsveita Nesjavallavirkjunar. Unnið að umsókn á endurnýjun starfsleyfis sem rennur út í febrúar 2023. 
Samskipti við hagsmunaaðila:  


• Fundur með fulltrúum hagsmunaaðila Andakílsárvirkjunar var haldinn 20. september. ON kynnti nýtt 
rekstrarfyrirkomulag á vatnshæð Skorradalsvatns þar sem efstu mörk vetrarhæðar verða 15 cm lægri en verið 
hefur frá árinu 2002. Fyrirkomulagið verður kynnt á fundi með öllum hagsmunaaðilum í byrjun nóvember nk. 


Skógrækt og landgræðsla:  


• ON hefur gróðursett birki í nágrenni Nesjavallavirkjunar frá árinu 2019. Markmiðið er að styrkja líffræðilega 
fjölbreytni, auka kolefnisbindingu og útivistargildi svæðisins. Sumarið 2022 voru 9.000 plöntur gróðursettar í 6 
hektara í landi Ölfusvatns. Á þennan hátt stýrir ON því hvaða tegundir eru nýttar í skógrækt og hvar þeim er 
plantað svo hámarka megi álagsþol og þjónustu vistkerfisins.  


• Íslenskum túnvingli var sáð í  6  hektara  utan framkvæmdasvæða í nágrenni virkjananna. Mosi var nýttur af 
lóð Mammoth  í jarðhitagarði ON og honum dreift í Gígahnjúksnámu til endurheimtar mosaþembu.  


• Gróðurtorfum úr jarðhitagarði var dreift yfir 10 hektara raskaðs svæðis við Sleggju. 


VEITUR:  
Vatnsveita: 


• Flutningabíll valt á hliðina þann 4. september í Lögbergsbrekku á Suðurlandsvegi sem er á 
vatnsverndarsvæði. Olía lak af bílnum. Slökkviðið og aðrir viðbragðsaðilar náðu að hreinsa hana upp. Sjá frétt.  


• Fólksbíl var ekið utan vegar á skíðagöngustíg á vatnsverndarsvæði við Myllulæk 4. september. Sjáanlegt tjón 
var á bílnum en enginn olíuleki. Bíllinn var fjarlægður. 


Hitaveita: Ekkert nýtt. 
Rafveita: Ekkert nýtt. 
Fráveita: 


• Í dælustöð skólps við Faxaskjól er unnið er að endurnýjun á yfirfallsdælum sem hófst 19. ágúst. Til að 
lágmarka það magn skólps sem rennur í sjó gegnum neyðarlúgur á viðgerðartíma voru leigðar dælur erlindisfrá 
til að veita skólpi fram hjá dælustöðinni. Stöðin var því á hálfum afköstum og annaði illa ofanvatni vegna 
úrkomu meðan á viðhaldi stóð. Dælurnar stóðust ekki væntingar. Vert er að benda á að þessi aðgerð hefur þó 
nær helmingað það magn skólps sem losað var í sjó við þessa viðhaldsframkvæmd.  
Þann 9. september þurfti að endurræsa varadælur vegna mikillar úrkomu en þá flæddi skólp inn hjá íbúum í 
götum næst dælustöðinni. Starfsfólk fráveitunnar brást við með því að minnka rennsli frá Skeljanesi og slá út 
dælum þar. Það leiddi til þess að sú stöð hleypti einnig út óhreinsuðu skólpi í sjó um neyðarlúgu til að forða 
frekara tjóni hjá íbúum. Gert er ráð fyrir að viðhaldi í Faxaskjóli ljúki í dag 22. september. Frétt af 
„hjáveituaðgerð“ í fráveitukerfinu og frétt af losun skólps í sjó við Faxaskjól og aðgerðir Veitna. 


• Í Faxaskjóli hefur neyðarlúga opnast í 8 klst. það sem af er september. 


• Í Skeljanesi hefur neyðarlúga opnast í 174 klst. það sem af er september. 


• Í hreinsistöð fráveitu við Klettagarða er vinna hafin við endurnýjun á búnaði. Vegna þessa er aukin hætta á 
að óhreinsað skólp fari í sjó því í mjög mikilli úrkomu má búast við að neyðarlúga opni. Sjá frétt. 


 


Leyfi og eftirlit: Unnið 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:  


• Unnið að uppfærslu á stöðu aðlögunar samstæðunnar að loftslagsbreytingum þar sem áhersla er lögð á að 
sýna framfarir frá síðustu skýrslu sem kom út árið 2021, skoða og meta aðlögunarkosti og stöðu aðgerðar-
áætlunar. Stefnt að því að vinnu ljúki fyrir árslok 2022 og verkefnið verði í framhaldinu kynnt í stjórn OR. 


Loftslagsmarkmið OR samstæðu: 


• Science Based target initative (SBTi). Í fyrsta sinn hefur OR skilað upplýsingum um loftslagsmál 
samstæðunnar til SBTi sem metur og leiðbeinir fyrirtækjum um hvernig draga má úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda í samræmi við markmið Parísarsamkomulagsins. Um 3.000 fyrirtæki skila gögnum til SBTi. 


• Unnið að uppfærslu loftslagsmarkmiða, stefnt að henni ljúki fyrir árslok 2022 og verði kynnt í stjórn OR.  


• Grein á WGC 2023, „How an Icelandic geothermal energy and utility company will become carbon negative by 
2030“. Höfundar starfa hjá umhverfismálum OR og KPMG. 


Annað 
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl:   


• Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð. OR samstæðan sendi inn umsögn til innviðaráðuneytis þann 30. 
ágúst. Einkum var fjallað um að stjórnvöld gætu sett metnaðarfyllri markmið um minnkun kolefnisspors vegna 
orkunotkunar í ljósi fyrirhugaðar aukinnar föngunar og förgunar koltvíoxíðs frá jarðvarmavirkjunum ON 2025 og 
2030. Það mun hafa bein áhrif til minnkunar á kolefnisspori ragmagns og heits vatns. 


Mat á umhverfisáhrifum: Fyrirspurn um matsskyldu fyrir Hverahlíð II var sent til Skipulagsstofnunar í ágúst og er 
niðurstöðu að vænta í byrjun október. 



https://www.mbl.is/frettir/innlent/2022/09/04/voruflutningabill_eimskips_valt/

https://www.veitur.is/frett/hjaveituadgerd-i-fraveitukerfinu

https://www.veitur.is/frett/hjaveituadgerd-i-fraveitukerfinu

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2022/09/20/laugardalslaug_af_skolpi_i_sjoinn_a_klukkustund/

https://www.veitur.is/frett/umfangsmikid-vidhald-i-hreinsistod-skolps-i-klettagordum

https://orkuveitareykjavikur.sharepoint.com/teams/hrifLoftslagsbreytingasamstu-Nskpunogframtarsn/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FhrifLoftslagsbreytingasamstu%2DNskpunogframtarsn%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FLoftslagssk%C3%BDrsla%202021%2Epdf&parent=%2Fteams%2FhrifLoftslagsbreytingasamstu%2DNskpunogframtarsn%2FShared%20Documents%2FGeneral&p=true&ct=1663603793290&or=Outlook-Body&cid=7B306577-9157-451A-9A7F-322234F1C678&ga=1

https://sciencebasedtargets.org/

https://www.wgc2023.com/wgc2023/en/
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Markmið


• Markmið stefnuverkefnis var að 
skýra sýn á þarfir hitaveitu 
höfuðborgarsvæðisins til langs tíma 
og búa til vegvísi að ákvörðunartöku 
um uppbyggingu og fjárfestingar. 


• Tillögur verkefnishóp eru innlegg inn 
í nauðsynlega umræðu milli félaga 
OR samstæðunnar um framtíðar-
uppbyggingu með heildarhagsmuni 
að leiðarljósi. 


• Þar þurfa ON og OR að koma að 
borðinu sem fyrst og þróa í samstarfi 
við Veitur áfram tillögur 
verkefnishóps. 
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Eftirspurnarspá
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Meginniðurstöður


1. Rannsóknarátak á lághitasvæðum 


er brýn nauðsyn


2. Það er þörf fyrir Krýsuvík


3. Varmadælur og glatvarmi eru 


óhagkvæmir kostir


4. Blöndun breytir myndinni
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Rannsóknarátak á nýjum lághitasvæðum


• Lághitasvæði eru með hagkvæmustu kostum í boði


• Mikil óvissa um afkastagetu 


• Hætta á að missa svæði undir aðra notkun


• Fyrstu nýju lághitasvæðin gætu þurft að vera virkjuð 2033


• Lagt til að verja 1,2 milljörðum í boranir 2027 til 2028 á 


Geldinganesi, Kjalarnesi, Kollafirði og Álftanesi


– Þung verkefni í gangi fram að þeim tíma


– Svæði tilbúin til virkjunar í tæka tíð (2033) eða grípa til annarra kosta
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Krýsuvík


• Tímasetning Krýsuvíkur er 


háð því hvort væntingar til 


lághitasvæða standist
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Uppbygging jarðvarmavirkjana tekur tíma
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Krýsuvík


• Krýsuvík í búningi Nesjavalla 


– Að teknu tilliti til 


umhverfismats
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Glatvarmi og nýting bakvatns 


með varmadælum


• Hár árlegur kostnaður per L/s slá 


glatvarma og nýtingu bakvatns með 


varmadælum út af borðinu. 


• Enginn valkosta er skoðaður var 


ratar í vegvísinn. 


• Meðan aðrir hagkvæmari kostir 


standa til boða er ekki réttlætanlegt 


að mæla með notkun þeirra. 
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Blöndun breytir myndinni talsvert
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Langtíma-


fjárfestingaþörf


• Ef eftirspurnaspá A 


gengur eftir, hver er 


langtímafjárfestingaþörf 


Veitna, sé horft til 100 


ára?
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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.  


 
 







 2 


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. 





