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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2018, mánudaginn 22. janúar kl. 13:15 var haldinn 255. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur.  Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundinn sátu: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Marta Guðjónsdóttir í fjarveru 

Kjartans Magnússonar, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Halldór Halldórsson í fjarveru Áslaugar 

M. Friðriksdóttur, Rakel Óskarsdóttir og Björn Bjarki Þorsteinsson. 
 

Einnig tók þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerðir stjórnafundar SF 253 og 254 undirritaðar og staðfestar. 
 

2. Lagt fram yfirlit um rekstur samstæðu OR.  

Klukkan 13:20 mætti Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 

fjármála til fundarins ásamt Víði Ragnarssyni, sérfræðingi í mannauðsmálum og 

fjölluðu þeir um skuldbindingar OR vegna Brúar lífeyrissjóðs. Drög að samkomulagi 

við Brú lífeyrissjóð lögð fram.  

Samþykkt samhljóða. 

3. Klukkan 13:40 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Edda Sif 

Arnadóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar til fundarins, lögðu fram og kynntu 

minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 18. janúar 2018 og um forðagæslu, 

dags. sama dag. Umræður. 
 

Klukkan 14:00 mætti Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna, til fundarins og 

kynnti ásamt umhverfisstjóra upplýsingar um gerlamengun sem kom fram í neysluvatni. 

Umræður.  
 

Marta Guðjónsdóttir og Halldór Halldórsson óska bókað: 
 

Ljóst er skerpa þarf á verkferlum um tilkynningaskyldu til almennings þegar um 

umhverfis- og eða mengunarslys er að ræða. Margt fór úrskeiðis við að koma 

uppfærðum upplýsingum til almennings varðandi gerlamengun í neysluvatni. 

Fréttatilkynningar fóru ýmist of seint út eða voru ekki með réttum upplýsingum og 

tveimur hverfum sleppt þar sem grunur lék á um að vatnið gæti verið heilsuspillandi. 

Þegar mengun af þessu tagi kemur upp sem snertir meira og minna alla borgarbúa 

væri réttast að boða til blaðamannafundar og upplýsa um málið. 
 

4. Klukkan 15:00 mætti Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi, til fundarins og kynnti 

drög að ársskýrslu ársins 2017, sem einnig er umhverfisskýrsla, ásamt Hólmfríði 

Sigurðardóttur, umhverfisstjóra. Framsetning skýrslu ársins 2017 er með breyttu sniði. 

Óskað eftir ábendingum stjórnar fyrir 31. janúar nk. 
 

5. Klukkan 15:20 mættu Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og 

Trausti Björgvinsson, forstöðumaður virkjanareksturs ON til fundarins og gerðu grein 

fyrir eldsvoða sem varð í Hellisheiðarvirkjun þann 13. janúar sl. Umræður. 
 

6. Klukkan 15:40 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri, til fundarins og lagði fram 

rýni heildarstefnu Orkuveitu Reykjavíkur.  

Samþykkt samhljóða með smávægilegum breytingum. 
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7. Lagðar fram til rýni siðareglur Orkuveitu Reykjavíkur. Ekki eru lagðar til breytingar á 

gildandi siðareglum. 

Siðareglur samþykktar samhljóða. 
 

8. Lögð fram til rýni óbreytt starfskjarastefna. Stefnan hefur verið rýnd hjá 

starfskjaranefnd.  

Starfskjarastefna samþykkt samhljóða. 
  

9. Rætt um fyrirkomulag innri endurskoðunar Orkuveitu Reykjavíkur. Ítrekað er erindi til 

eigendasveitarfélaga frá 22. nóvember 2017 þar sem þess var óskað að eigendur gerðu 

grein fyrir sjónarmiðum sínum um fyrirkomulag innri endurskoðunar.  
 

10. Lagt fram erindi Símans dags. 5. janúar 2018. Stjórn er meðvituð um að viðræður eru 

enn í gangi á milli Símans og Gagnaveitu Reykjavíkur. Samþykkt að beina erindinu til 

stjórnar Gagnaveitu Reykjavíkur, enda varðar efni þess verkefni GR.  
 

Halldór Halldórsson vék af fundi klukkan 16:30 
 

11. Lagt fram erindi, dags. 13. desember 2017, um verklag við beitingu 18. gr. reglugerðar 

nr. 297/2006 um Orkuveitu Reykjavikur ásamt minnisblaði Þjónustu um sama efni, 

dags. 8. janúar 2018. Samþykkt að svara erindinu með vísan til efnis minnisblaðsins. 
 

12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda. 

Umræður. 
 

13. Önnur mál. 

 Lagt fram minnisblað forstjóra, dags. 22. janúar 2018, þar sem gerð er grein 

fyrir fyrirhugaðri skipan stjórnar Foss fasteignafélags slhf. Ekki voru gerðar 

athugasemdir við fyrirhugaða skipan stjórnarinnar.  

 

 

 
 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16:45. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Halldór Halldórsson, Marta Guðjónsdóttir, 

Rakel Óskarsóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2017, mánudaginn 18. desember kl. 13:15 var haldinn 253. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur.  Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundinn sátu: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon, Sigríður Rut 

Júlíusdóttir, Áslaug M. Friðriksdóttir, Rakel Óskarsdóttir og Björn Bjarki Þorsteinsson. 
 

Einnig tók þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar SF 252 undirrituð og staðfest. 
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, mætti til fundarins og gerði grein fyrir 

fjármögnun félagsins. Lög fram svohljóðandi tillaga um fjármögnun: 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til forstjóra eða 

framkvæmdastjóra fjármála til fjármögnunar, í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu 

eða bankaláns fyrir allt að 15 milljarða króna á árinu 2018.   

Heimild til skuldabréfa- og víxlaútgáfu fellur undir ramma OR sem stofnaður var 

utan um fjármögnun á íslenskum fjármálamarkaði á árinu 2016. Útgáfurammi þessi 

var samþykktur af stjórn OR í október 2016 og veitir heimild til útgáfu skuldabréfa 

og víxla og getur heildarútgáfa numið allt að 50 milljörðum króna, útistandandi á 

hverjum tíma.   

Fjármögnunarheimildin er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun. 

Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir.  
 

Samþykkt samhljóða. 
 

Áhættuskýrsla, dags. 30. nóvember 2017 lögð fram.  

3. Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitunnar mætti til fundarins kl 

13:40 ásamt Árna Árnasyni og gerði grein fyrir tekju- og fjárhagsmódeli Gagnaveitu 

Reykjavíkur eins og óskað var eftir á stjórnarfundi SF 252. 
 

4. Erindi Símans, dags. 27. nóvember 2017, varðandi aðgang að aðgangsneti Gagnaveitu 

Reykjavíkur lagt fram. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið upplýst um að 

viðræður GR og Símans um aðgang séu þegar hafnar. 
 

5. [Trúnaður. Tekið úr opinberri fundargerð. Ritari stjórnar og forstjóri OR viku af fundi.]  
 

6. Klukkan 15:10 mættu Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna ohf. og Fjóla 

Jóhannesdóttir, fagstjóri fráveitu, til fundarins og kynntu drög að framtíðarsýn fráveitu. 

Umræður. 
 

7. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 14. desember 2017 og 

minnisblað um forðagæslu, dags. sama dag. 
 

8. Klukkan 15:30 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir stefnustjóri til fundarins og kynnti 

framvindu stefnuverkefna samstæðu OR.  
 

9. Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2018 lögð fram og samþykkt samhljóða. 
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10. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda. 

Umræður. 

 
 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16:10. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon, Rakel Óskarsóttir, 

Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 254 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 18.1.2018  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22.1.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 
 

1. Opinber leyfi ON, Veitna og OR í gildi og uppfyllt. 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 

NÝTINGARLEYFI FYRIR NESJAVALLAVIRKJUN:  Greinargerð um þarfir ON um heimild til losunar 
jarðhitavatns verður send til Orkustofnunar föstudaginn 19. janúar nk. Greinargerðin, sem byggð er á 
þarfagreiningu á vegum faghóps niðurrennslismála skipaðan af sérfræðingum Þróunar, Tækniþróunar og 
Virkjanareksturs, var kynnt sveitastjórn Grímsnes- og Grafningshrepps í desember sl.  
 

AÐGERÐIR TIL AÐ DRAGA ÚR VARMALOSUN VIÐ NESJAVALLAVIRKJUN  
 Niðurrennslisholur taka við öllu jarðhitavatninu frá virkjununni.  

 

RENNSLI Á YFIRFALL – HELLISHEIÐI OG HVERAHLÍÐ.  

 9. janúar 2018 vegna breytinga á gufuveitu. Rennsli um 60 l/s. 

 12.-13. janúar 2018 vegna eldsvoða í Hellisheiðarvirkjun. Rennsli um 400 l/s. 
 

SAMRÁÐ VIÐ LEYFISVEITENDUR  OG HAGSMUNAAÐILA 

 Reglubundinn fundur var haldinn 19. desember sl. og var m.a. fjallað um  brennisteinsvetnismála og 
frágang á Hellisheiði. Næsti fundur verður haldinn 20. febrúar. 
 

 

VEITUR:  
 

FRÁVEITA: 
 Fráveitusjá er aðgengileg á heimasíðu Veitna: https://www.veitur.is/fraveitusja. 

 Neyðarlúga í Klettagörðum opnaðist í um 2 klst. og Gufunesi rúmlega 3 klst. þann 11. janúar vegna úrkomu. 

 Neyðarlúga í Skeljanesi opnaðist: 
o Tíu mínútur þann 12. desember vegna mikillar úrkomu. 
o Tæpar 3 klst. þann 14. desember vegna viðhalds. 
o 2,5 klst þann 22. desember vegna mikillar úrkomu. 
o 6,5 klst. þann 7. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 2,3 klst. þann 8. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 5 klst. þann 9. – 10. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 5,2 klst. þann 10. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 16 mínútur þann 13. janúar vegna mikillar úrkomu. 

 

 Hreinsistöð á Akranesi. Fiskvinnslufyrirtæki í bænum hefur sett upp hreinsibúnað, en mikil fita hefur verið 
að berast frá því að skólphreinsistöðinni. Búist er við því að ástandið lagist.  

 Hreinsistöð í Borgarnesi.  Prófanir í biðstöðu vegna tæknimála. Gangsetning hefst að nýju á næstunni.    

 Mælingar á örplasti í Klettagörðum. Í sýnum hafa greinst um 1.500 agnir af örplasti í hverjum m3 af skólpi 
í inn- og útrennsli stöðvarinnar (byggt á sex mælingum). Stór hluti agna eru þræðir sem má líklega rekja 
til þvottar á fatnaði úr gerviefni. Beðið er endanlegrar skýrslu vegna mælinganna. Fulltrúar Veitna og 
Þróunar OR  hafa hitt fulltrúa Umhverfisstofnunar til að kanna möguleika á samvinnu vegna rannsókna á 
örplasti.  

VATNSVEITA 
 Gerlar í sýnum úr neysluvatnsborholum að Jaðri og Myllulæk í Heiðmörk, sjá nánar kynningu 

framkvæmdastjóra Veitna. 
 Hætta vegna hálku á vegum á vatnsverndarsvæðinu í Heiðmörk. Vegir í Heiðmörk hafa verið lokaðir frá 

því um miðjan desember vegna hálku. Umhverfisstjóri telur að loka eigi vegum í Heiðmörk vegna aksturs 
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vélknúinna ökutækja allt árið. Til að koma til móts við útivist fólks ætti að leggja bílastæði í jaðri 
svæðisins með stígum sem liggja inn í Heiðmörk. Vegum þar þarf hins vegar að halda við að ákveðnu 
marki þannig að vatnsveitur geti sinnt sínu starfi ásamt Skógræktarfélagi Reykjavíkur og 
garðyrkjuflokkum á þeirra vegum auk neyðarþjónustu slökkviliðs og sjúkraliðs. Veitur eru að vinna að því 
að leysa þetta mál farsællega með hagsmunaaðilum. Umhverfisstjóri telur að stýrð lokun vega í 
Heiðmörk sé skynsamleg leið að markmiðinu. 

HITAVEITA: 
 Ekkert nýtt. 

  

RAFMAGNSVEITA: 
 Lagning Bláfjallalínu í jörðu. Fyrirhugað er að plægja niður streng við vegöxl Bláfjallavegar á um 10 km 

kafla.  Framkvæmdin er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 
þar sem hún er á verndarsvæði vatnsverndar og í Bláfjallafólkvangi. Tilkynningin verður send 
Skipulagsstofnun í byrjun febrúar.  

 A5: Reykjanesbraut – Rafstöðvarvegur. Endurnýjun lagna og strengja. Áformuð er þverun 
Reykjanesbrautar og Elliðaánna neðan við Elliðaárstöð við hliðina á núverandi lagnastokki.  
Framkvæmdin felur í sér endurnýjun hitaveitu sem liggur í stokki yfir árnar, auk endurnýjunar 
rafveitulagna og vatnsveitu ásamt því að leggja nýjar fráveitulagnir. Gert er ráð fyrir að grafa lagnirnar 
undir austur- og vesturkvísl Elliðaánna. Framkvæmdin er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar skv. 
lögum um mat á umhverfisáhrifum. Tilkynningin verður send Skipulagsstofnun í mars.  

 

2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
 

STYRKUR BRENNISTEINSVETNIS á Norðlingaholti og í Hveragerði desember 2017- janúar 2018 var undir 
viðmiðunarmörkum fyrir hlaupandi 24 klst. meðaltal. 

 Tenging lofthreinsistöðvar við Sleggju er lokið. Keyrsluprófanir eru hafnar. 
 

ÁRSUPPGJÖR H2S MÆLINGA ÁRIÐ 2017. Styrkur brennisteinsvetnis: 

 Innan ársmeðaltals.  

 Fór yfir vikmörk fyrir hámark daglegs hlaupandi 24 stunda meðaltals í Hveragerði 9. desember. 

 Undir tilkynningarmörkum.  
 

Norðlingaholt  (óyfirfarin gögn)                                          Hveragerði  (óyfirfarin gögn) 

 
 

Mynd 1. Sólarhringsmeðaltal fyrir styrk brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði frá  desember 2017 – janúar 2018. Til viðmiðunar eru sýnd 
umhverfismörk (rauð lína) samkvæmt reglugerð nr. 514/2010. 
 
 

4. Annað 
 

ÞEKKINGARMIÐLUN. 

 17. janúar nk. var haldinn opinn fundur um vatnsvernd á vegum Samorku. Hlín Benediktsdóttir 
rekstrarstjóri í vatni og Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri héldu erindi á fundinum. 
 

ÁBENDINGAR OG KVARTANIR 2017. 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 

Dagsetning: 18. janúar 2018 

Neysluvatn 
Jarðvegsgerlar í neysluvatni 
Gerlafjöldi reyndist yfir viðmiðunarmörkum í neysluvatnssýnum sem tekin voru úr borholum í Heiðmörk þann 9. 
janúar 2018. Sýnin eru hluti af áætlun Veitna um viðbótarsýnatökur í hlákutíð sem ætlað er að auka upplýsingar 
um eiginleika einstakra holna í hláku. Það er vel þekkt að gerlafjöldi eykst í hlákutíð og í sumum holum eykst 
gerlafjöldi svo mikið að holurnar eru ekki nýttar til vinnslu á þeim tíma.  
 
Um leið og upp kom grunur um frávik í sýni úr holunum var lokað fyrir dreifingu á neysluvatni frá þessum 
borholum til neytenda. Veitur báðu Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur um að auka eftirlit sitt í kjölfar þessara tíðinda. 
Sýni sem Heilbrigðiseftirlitið tók á flutningsæð úr Heiðmörk þann 10. janúar reyndust í lagi en sýni tekin þann 
12. janúar reyndust ekki í lagi. Á meðan þetta ástand varði yfir voru sýni tekin daglega úr öllum holum á Jaðar- 
og Myllulækjarsvæði. 18. janúar var staðfest að gerlamengunin væri yfirstaðin.  

 
Lághiti 

Eftirspurn eftir heitu vatni á Höfuðborgarsvæðinu 

Eftir smá slaka á árinu 2016, virðist eftirspurnin eftir heitu vatni hafa tekið skarpan kipp upp á við á 
síðasta ári. Myndin hér að neðan sýnir fyrstu niðurstöður í spá Veitna fyrir framrennsli við 0°C í logni. 
Spáin verður uppfærð með öðrum gögnum til að skoða leitnina betur samhliða því að kanna hvaða áhrif 
breytt eftirspurn hefur á tímasetningar á stækkun varmastöðvar á Hellisheiði og aðra kosti fyrir veitukerfið. 
 

 
Mynd 1 - Framrennsli við 0°C í logni 

 

Háhiti  

Borun í Hverahlíð 
Borun á nýrri vinnsluholu HE-60 í Hverahlíð lauk 8. janúar. Hinn rafdrifni jarðbor Þór frá Jarðborunum 
boraði holuna og er dýpi hennar 1884 m. Við tekur um þriggja mánaða mælinga- og upphitunarfasi áður 
en holunni verður hleypt upp fyrir prófanir. 
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Framtíðarsýn orkuöflunar og breytt staða Rammaáætlunar 
Þrátt fyrir að nýjar virkjanir á Hengilssvæðinu séu ekki á döfinni er fyrirsjáanlegt að stækka þurfi núverandi 
vinnslusvæði ef viðhalda á fullri vinnslu Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana til lengri tíma litið. Mikilvægt 
er að hefja forrannsóknir á stækkuðum svæðum í tíma til að undirbyggja sem best ákvarðanatöku um 
framtíðarsýn orkuöflunar. Með tilkomu nýrrar ríkisstjórnar í lok árs 2017 má telja ljóst að 3. áfangi 
rammaáætlunar verði ekki afgreiddur óbreyttur frá Alþingi á næstunni og setur það forrannsóknir á 
fyrirhuguðum stækkunarsvæðum í uppnám. 
 
Aukin gashreinsun á Hellisheiði 
Í kjölfar breytinga á gastæmikerfi lágþrýstivélar á Hellisheiði var hún tengd inn á lofthreinsistöð 
virkjunarinnar. Með þessari tengingu mun losun koldíoxíðs frá virkjuninni minnka um u.þ.b. 500 
tonn/ári og einnig mun losun brennisteinsvetnis minnka um 500 tonn/ári. 
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Gerlar í neysluvatni

Inga Dóra Hrólfsdóttir framkvæmdastjóri Veitna

Stjórnarfundur OR 22.1.2018
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Vatnsendakrikar

Myllulækur

Gvendarbrunnar og Jaðar

Kaldársel
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9.-16. janúar 2018
• Hláka í kortunum í kjölfar frostakafla

• Auknar sýnatökur í Heiðmörk 
– Vísbendingar um gerla í fjórum holum við Jaðar og 

Myllulæk

• Slökkt á dælunum í holunum fjórum

• Sýnatökur HER í dreifikerfum sýna að vatn er í lagi
– Almenningur upplýstur af HER og Veitum 11. janúar um 

niðurstöður

• Sýnatökur héldu áfram
– Gerlar finnast í fimmtu holunni og í dreifikerfi

– Gátum ekki misst eina í viðbót

• Almenningur upplýstur af HER og Veitum um 
niðurstöður 
– Í fréttatilkynningu heilbrigðiseftirlitisins ráðleggja þau að 

sjóða vatn handa viðkvæmum

– Í fréttatilkynningu Veitna var rangt farið með svæði sem en 
leiðrétting send 

• Embætti landlæknis upplýsir að vatn sé öruggt til 
neyslu

https://www.veitur.is/frett/fjolgun-gerla-en-vatnid-i-lagi
https://www.veitur.is/frett/jardvegsgerlar-i-kalda-vatninu-i-reykjavik
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17.-22. janúar 2018

• Áframhaldandi sýnatökur

• Niðurstöður birtar á vefnum

• Almenningur upplýstur í 

takti við niðurstöður 

sýnatöku

• Sýni standast ítrustu kröfur

https://www.veitur.is/hvad-er-i-vatninu
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Meðalvatnsþörf er 740 l/s

• Gvendarbrunnar: Ekki dælt úr 5 borholum október-mars

• Jaðar og Myllulækur: 4 dælur stöðvaðar 10. jan – 18/19. jan

• Veitur voru á mörkum þess að geta annað vatnsþörf þegar leit út 
fyrir að þurfa að stöðva dælur í fimmtu holunni

• Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var upplýst um stöðuna
Kjalarnes

V-19 V-20 V-21 V-22 V-23 V-1 V-5 V-3 V-4 V-10 V-12 V-13 V-14 VK-1 VK-5 VK-2 VK-3 VK-4 Vallá

Meðalrennsli [maí - 

október]*
142 8 132 59 56 39 15 16 16 84 132 0 0 0 0

Meðalrennsli 

[nóvember - apríl]*
15 107 9 61 59 41 54 79 60 84 114 0 0 0 0

Dælugeta 150 50 50 50 50 250 435 65 65 45 130 105 95 103 200 160 200 200

Afkastageta 150 50 50 50 50 250 275 130 105 90 95 180 200 200 200 30

Gvendarbrunnar [l/s] Myllulækur [l/s]

175

52

5

Vatnsendakriki [l/s]
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Vatnstökusvæðið

VK-5

Dýpt borholu 90 m 

Dýpt fóðringar 65 m

VK-1

Dýpt borholu 115 m 

Dýpt fóðringar 65 m

V-14

Dýpt borholu 53 m 

Dýpt fóðringar 33 m

V-1,4,5,10,11,20,21,22,23,19

Dýpt borholna 5-10 m 

Stutt fóðring

V-3

Dýpt borholu 55 m 

Stutt fóðring
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Reglugerð um 

neysluvatn
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Sýni 9. – 18. janúar 2018
Vatnsendakriki

Dagstning 

sýnatöku Hvernig gerlasýni V1 V3 V4 V5 V10 V11 V12 V13 V14 VK 1 og VK 5

E.coli 100 ml síun 0 0 1 1 0 ekki tekið sýni 0 0 1 0

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 17 450 1600 1800 31 ekki tekið sýni 10 1 7400 0

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 1 1 0 ekki tekið sýni 0 0 1 0

E.coli 100 ml síun ekki tekið sýni 0 0 0 ekki tekið sýni ekki tekið sýni ekki tekið sýni ekki tekið sýni 0 ekki tekið sýni

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m ekki tekið sýni 31 39 ekki tekið sýni ekki tekið sýni ekki tekið sýni ekki tekið sýni 13 ekki tekið sýni

Kólígerlar í 100 ml síun ekki tekið sýni 0 0 0 ekki tekið sýni ekki tekið sýni ekki tekið sýni ekki tekið sýni 0 ekki tekið sýni

E.coli 100 ml síun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ekki tekið sýni

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 18 1500 1100 410 31 44 0 5 14 ekki tekið sýni

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ekki tekið sýni

E.coli 100 ml síun 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 390 350 1200 1600 20 83 10 2 2000 2

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

E.coli 100 ml síun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 25 44 52 26 1 16 0 3 55/30 0

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.coli 100 ml síun 0 0 0 0 0 0

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 12 33 36 17 1 9 0 3 25 2

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 0 0 0 0

E.coli 100 ml síun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 59 34 46 39 10 7 0 3 19 7

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.coli 100 ml síun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerlafjöldi við 22°C í 1 m 17 42 29 39 0 1 1 1 31 0

Kólígerlar í 100 ml síun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.1.2018

17.1.2018

18.1.2018

Myllulækur og Gvendarbrunnar

9.1.2018

10.1.2018

11.1.2018

12.1.2018

15.1.2018
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Atburðarás 15. janúar frá kl. 13:01- 22:37
• 13:01.............. HER sendir Veitum niðurstöður sýnatöku úr dreifikerfinu

• 14:05.............. Veitur sjá tölvupóstinn frá HER 

• 14:05 -15:00... Veitur fara yfir neysluvatnskerfin og lágmarka hættu á frekari 
mengun 

• 15:00 u.þ.b..... HER og Veitur taka ákvörðun að upplýsa almenning um 
aukna gerlamengun (HER vildi bíða til morguns en Veitur 
vildu koma tilkynningu út sem fyrst) - Símtal

• 17:04 .............. Veitur fá fréttatilkynningu HER til yfirlestrar

• 17:23 .............. Veitur senda HER athugasemdir við fréttatilkynningu

• 17:49............... HER sendir fréttatilkynningu til fyrsta upplýsingafulltrúa RVK 

• 19:01 .............. HER sendir Veitum upplýsingar um að annar 
upplýsingafulltrúi RVK lesi yfir fréttatilkynningu 

• 19:11 .............. Veitur telja að HER hafi sent út fréttatilkynningu og senda 
sína fréttatilkynningu 

• 19:28 .............. Fréttatilkynning fer út til fjölmiðla frá HER

• 22:37 ............. Veitur senda fréttatilkynningu og leiðrétta svæðisskiptingu
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Vatnsendakrikar

• 1989-1990: 5 holur boraðar 

• 1996: 2 holur teknar í 
notkun 

• Horft til aukinnar vatnstöku í 
Vatnsendakrikum til að anna 
vatnsþörf Reykvíkinga til 
framtíðar
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Vatnsendakrikar

• Borholur í Vatnsendakrikum 
eru djúpar og litlar líkur á 
gerlum í hláku

• Að virkjun lokinni getur svæðið 
í neyðartilfellum séð öllu 
veitusvæðinu fyrir neysluvatni 
• Neyðartilfelli: Bilanir eða 

mengunarslys í 
Gvendarbrunnum, Jaðri og 
Myllulæk
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Vatnsendakrikar

• Virkjun hefur tafist: 

– deilur um eignarhald

– efnahagshrun

– vinnsla á gögnum vegna 
leyfa

– strangari kröfur í umhverfis-
og öryggismálum

• Unnið að umhverfisáætlun 
fyrir umhverfismat
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Næstu skref
• Upplýsingar um niðurstöður greininga eru birtar á vefnum

• Veitur munu óska eftir að samstarfsnefnd um sóttvarnir og HER gefi út 
skýrar leiðbeiningar um viðbrögð þegar gerlar fara yfir mörk 
neysluvatnsreglugerðar 
– Vel skilgreint ferli þegar frávik verður á niðurstöðum mælinga

– Skilgreina mörk svo einfalda megi boðleiðir

– Aukið samstarf við HER og sóttvarnalækni

• Lýsingartæki kemur til landsins í vikunni fyrir eina holu
– Tekur viku í uppsetningu

• Kveikt verður á lýsingartækinu ef von er á sams konar aðstæðum og fyrr í 
mánuðinum
– Þannig er unnt að tryggja nægt heilnæmt vatn þar til matsferli í Vatnsendakrikum 

lýkur
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Bruni á Hellisheiði

Kynning til stjórnar OR
22. janúar 2018

Trausti Björgvinsson



Eldur í þaki miðbyggingar Hellisheiðarvirkjunar

•

12 janúar 2018 kl 12.04



Eldur í Hellisheiðarvirkjun

• Það tókst að slökkva eldinn sem kviknaði í loftræsibúnaði
Hellisheiðarvirkjunar síðdegis á föstudag, og um leið og það var staðfest
hófust aðgerðir til takmörkunar á vatnsskaða. 

• Engan sakaði og reglulegar æfingar starfsfólks með Brunavörnum
Árnessýslu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins skiluðu sér í markvissum
viðbrögðum.

• Á meðan brunanum stóð var framleiðsla í tveimur vélum og varmastöð
hætt og var ein af þeim vélum komin í framleiðslu föstudagskvöld og öll
virkjunin sólarhring eftir upptök eldsins

• Af helstu skemmdum að telja er þak hússins og rými 4 hæðar, 
loftræstikerfi fyrir virkjunina og vatnsskemmdir á húsnæði miðbyggingar



Vettvangsskoðun á Hellisheiði 13. jan. 2018, 



Vettvangsskoðun á Hellisheiði 13. jan. 2018, 



Eldsupptökin talin vera við spjaldloka á 
gaslögn frá vél 4, inni í loftræsistokk 



Staðan eftir eld

• Rekstur í fullt horf

• Vatnstæming, þurrkun, þrif og tímabundnar lausnir eru langt komnar

• Sett hefur verið upp verkefni sem heldur utan um viðgerðaframkvæmdina
sem telur mat á skemmdum, hönnun og framkvæmd.  

• Beðið er eftir skýrslu rannsóknarlögreglu hvað varðar upptök elds

• Skoðað verður skipulag & áhættur vegna gasleiðslna á svæðinu ásamt 
búnaði því tengdu – hugsanleg breyting á hönnunarforsendum
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STARFSEMI 

KJARNASTARFSEMI 
 

OR fer með lögbundin veituverkefni og önnur 

verkefni í sveitarfélögum eigenda og annarra 

sveitarfélaga.  

 

Kjarnastarfsemi OR varðar almannahagsmuni 

og felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu 

og fráveitu, sölu og vinnslu á rafmagni og 

heitu og köldu vatni. OR getur nýtt þekkingu 

fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, 

s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann 

markmiðum eigenda og þátttakan hljóti 

samþykki þeirra. 

 

HLUTVERK 
 

OR er orku- og veitufyrirtæki sem leggur 

grunn að lífsgæðum í þeim sveitarfélögum 

sem hún þjónar.  

 
FRAMTÍÐARSÝN 
 

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 

leiðarljósi. 

 

UMBOÐ TIL STJÓRNENDA 

UMFANG STARFSEMI 

OR þjónar heimilum á veitusvæði sínu, fyrirtækjum og 

stofnunum í samræmi við lögbundnar skyldur og tryggir 

umsamin gæði og afhendingaröryggi á vörum og 

þjónustu fyrirtækisins. 

Meginstarfssvæði OR er Suðvesturland.  Starfsemi 

annarsstaðar er skoðuð út frá hlutverki fyrirtækisins, 

arðsemi og áhættu og skulu staðfest af eigendum áður 

en stofnað er til skuldbindinga vegna þeirra. 

ARÐSEMI 

OR skal skila eigendum arði af því fé sem þeir eiga í 

fyrirtækinu og viðskiptavinum þjónustu á sanngjörnu og 

samkeppnishæfu verði.    

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 

OR sé þekkt fyrir að starfa með ábyrgum hætti í 

samfélaginu. 

STEFNUÁHERSLUR 

Áherslur í þróun starfseminnar 

miða markvisst að því að OR sé 

þekkt fyrir að: 

 

Nýta náttúrugæði á sjálfbæran 
og ábyrgan hátt. 
 
Vera til fyrirmyndar í 
umhverfismálum og vinna að 
stöðugum umbótum. 
 
Bera virðingu fyrir þörfum 
viðskiptavina og veita góða og 
örugga þjónustu. 
 
Búa yfir fjárhagslegum styrk og 
hagkvæmni og sem tryggir 
þjónustu í takt við þarfir 
samfélagsins. 
 
Vera eftirsóknarverður 
vinnustaður þar sem fagþekking 
og þjónustuvilji fer saman. 
 

GILDI:  FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI 
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 Tilvísanir 

  SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum. 
 
 

 

Staða auðlinda 
Styrkur H2S 
Opinber leyfi 

Arðsemi 
Áhætta 

Umfjöllun í 
fjölmiðlum 

Ánægja 
viðskiptavina 

Starfsánægja 
Slysatíðni 

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100
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Siðareglur OR samstæðunnar 
 
Eitt af gildum OR Samstæðunnar er heiðarleiki. Heiðarleiki snýr að því hvernig við komum fram við viðskiptavini og 

hvert við annað, hvernig við störfum og hvernig við tryggjum gegnsæi í rekstri. Siðareglur okkar byggja á gildinu 

heiðarleika. Siðareglurnar leiðbeina okkur þegar siðferðileg álitamál koma upp í starfi. Þær hjálpa okkur að láta 

heiðarleika, virðingu og jafnrétti einkenna öll okkar samskipti hvort sem er við viðskiptavini, samstarfsfólk, stjórn, 

verktaka eða aðra hagsmunaaðila. Þær eru ekki tæmandi og  leysa okkur ekki undan undan þeirri ábyrgð að reiða 

okkur á eigin samvisku þegar siðferðileg álitamál ber upp.  

Við erum heiðarleg:  
o Við erum heiðarleg í öllum samskiptum sem tengjast starfi okkar.  

Upplýsingagjöf og trúnaður 

o Við veitum réttar upplýsingar um störf og rekstur fyrirtækisins og eigum frumkvæði að því að 

veita upplýsingar ef við á.  

o Við virðum þagnarskyldu um trúnaðarupplýsinga eins og við á, einnig eftir að látið er af störfum. 

o Við nýtum okkur ekki trúnaðarupplýsingar sem við fáum í starfi til ávinnings fyrir aðra en 

fyrirtækið. 

Hagsmunaárekstrar 

o Við forðumst hagsmunaárekstra og upplýsum um atriði sem kunna að valda 

hagsmunaárekstrum í starfi.  

o Við misnotum ekki aðstöðu okkar í eigin þágu eða annarra hvort sem ávinningur af slíku kemur 

fram strax eða síðar. 

o Við upplýsum um spillingu sem og ólögmæta eða ótilhlýðilega háttsemi sem við verðum vör við í 

starfi. 

o Við þiggjum hvorki né bjóðum gjafir, greiða eða aðra umbun sem er til þess fallin að hafa áhrif á 

sjálfstæði eða hlutleysi okkar í starfi.  

Við sýnum virðingu:  

o Við leggjum okkur fram um að auka virðingu fyrirtækisins í samfélaginu og tökum ekki þátt í 

vinnu, verkefnum eða samskiptum sem kastað geta rýrð á orðspor fyrirtækisins.  

o Við leggjum okkur fram við sýna virðingu í samskiptum og að eiga frumkvæði að jákvæðum og 

uppbyggjandi samskiptum. 

o Við virðum tilfinningar, friðhelgi og einkalíf annarra ef slík mál koma upp í starfi.  

 

Við virðum jafnrétti og önnur mannréttindi 

o Við stuðlum að jafnrétti á vinnustað og erum málefnaleg og sanngjörn í öllum okkar samskiptum.  

o Við mismunum ekki á ólögmætum eða ómálefnalegum forsendum, svo sem vegna kynferðis, 

kynþáttar, uppruna, trúar‐ eða stjórnmálaskoðana.  

o Við erum umburðarlynd, tökum tillit til ólíkra sjónarmiða og leyfum hæfileikum hvers og eins að 

njóta sín.  

o Við beitum ekki aðra einelti eða áreitni af neinu tagi. 

Tilvísanir:  

 SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.  

 

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100
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Starfskjarastefna þessi er sett í samræmi við eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur(OR) frá 2014, en þar segir í grein 
6.4.: 
 
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur skal setja fyrirtækinu starfskjarastefnu sem felur í sér hófsemi varðandi laun- og 
starfskjör starfsfólks. Laun stjórnenda skulu standast samanburð við sambærileg störf, þó að teknu tilliti til þess að 
fyrirtækið er í eigu opinberra aðila. Launakjör stjórnenda og annars starfsliðs Orkuveitu Reykjavíkur skulu ekki vera 
leiðandi á vinnumarkaði. 
 
Stefnan miðar að því að starfskjör innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur séu samkeppnishæf, að það geti ráðið og 
haldið í hæft starfsfólk til að standa vörð um hlutverk fyrirtækisins. 
Starfskjarastefnan hefur langtímahagsmuni samstæðunnar að leiðarljósi, og skal stuðla að stöðugleika í rekstri og 
uppbyggingu þekkingar. 
 

1. Starfskjör 
 
Starfskjör í samstæðunni skulu vera samkeppnishæf við kjör í sambærilegum fyrirtækjum og að teknu tilliti til 
ákvæðis 6.4.3 í eigendastefnu OR. Launakerfi OR skal hafa jafnræði og gagnsæi að leiðarljósi og sambærileg laun 
skulu greidd fyrir sambærilegt vinnuframlag og árangur. Kynbundinn launamunur má ekki vera til staðar. 

 
2. Stjórn móðurfélags OR  
 
Stjórnarmönnum er greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar. Starfskjaranefnd leggur 
fram tillögu til stjórnar um þóknun stjórnarmanna. 

 
3. Forstjóri OR og innri endurskoðandi 
 
Stjórn ræður forstjóra OR og innri endurskoðanda og ákveður starfskjör þeirra. Starfskjaranefnd OR skal endurskoða 
laun beggja árlega og gera tillögu til stjórnar um breytingar með tilliti til markmiða og mælikvarða fyrirtækisins eftir því 
sem við á og með hliðsjón af 1. gr. starfskjarastefnunnar. 

 
4. Annað starfsfólk samstæðu OR 
 
Forstjóri ræður þá stjórnendur móðurfélags, sem heyra beint undir hann í skipuriti . Hann ákvarðar laun þeirra og 
endurskoðar þau reglulega í samræmi við 1. gr. starfskjarastefnunnar. Framkvæmdastjórar ráða annað starfsfólk og 
ákvarða laun þeirra og endurskoða þau, sömuleiðis í samræmi við 1. gr. 

 

5. Starfslok 
 
Ekki skal gera samninga við stjórnendur, sem fela í sér starfslokagreiðslur umfram skyldur þess samkvæmt lögum og 
kjarasamningum, nema með samþykki stjórnar. 

 
6. Stjórnir fyrirtækja innan samstæðu OR 
 

i. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur sef. og Orkuveitu Reykjavíkur -eigna ohf. gerir árlega tillögu að 
stjórnarlaunum dótturfélaga til samþykktar á aðalfundum dótturfélaga á grundvelli starfskjarastefnu. 

ii. Áður en til samþykktar kemur þarf forstjóri að upplýsa stjórn móðurfélagsins um tillöguna til að unnt sé að 
staðfesta samræmi hennar við stefnu móðurfélagsins. 

iii. Stjórnarlaun í dótturfélögum OR eiga ekki að vera leiðandi en þó samkeppnishæf að teknu tilliti til þess að 
fyrirtækið er í eigu opinberra aðila. 

 
7. Upplýsingagjöf 
 
Starfskjarastefnan skal vera aðgengileg á heimasíðu fyrirtækisins. Gera skal árlega grein fyrir þóknun stjórnar, 
forstjóra og æðstu stjórnenda í samsvarandi þremur liðum í ársreikningi fyrirtækisins. Einnig skulu koma fram 
greiðslur vegna stjórnarsetu eða annarra ytri verkefna sem tengjast beint starfi viðkomandi í OR. 
 

8. Eftirfylgni, endurskoðun og samþykkt starfskjarastefnu 
 
Starfskjarastefna OR er samþykkt af stjórn sem leggur hana fyrir aðalfund. Starfskjaranefnd skal endurskoða 
starfskjarastefnu fyrirtækisins árlega og hefur eftirlit með að henni sé framfylgt. 
 

http://www.or.is/um-or/stefna#eigendastefna


  STJÓRNUNARHANDBÓK 
 STARFSKJARASTEFNA 

 
STE-019-12.1 

[Stefna yfirfarin og samþykkt óbreytt á stjórnarfundi 22.01.2018] 

Ábyrgð: Sólrún Kristjánsdóttir Dags. 29.1.2018  2 af 2 

 

 
 

9. Tilvísun 
 
  SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.  
 

http://handbok.innrivefir.or.is/openFromWord.aspx?docname=SKI-100
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Orkuveita Reykjavíkur
Brynhildur Davíðsdóttir, formaður stjórnar
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110 Reykjavík      

Bókun endurskoðunarnefndar varðandi innri endurskoðun OR

Á fundi endurskoðunarnefndar 16. janúar 2018 voru lögð fram ódags. drög að samkomulagi 
um að Innri endurskoðun taki tímabundið að sér innri endurskoðun hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. 

Samþykkt að fela innri endurskoðanda að ljúka málinu á þessum grunni með stjórnarformanni 
Orkuveitu Reykjavíkur. 

Hallur Símonarson
e.u.

Afrit:

Bjarni Bjarnason

Elín Smáradóttir
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 

Sendandi: Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri Þjónustu 

Dagsetning: 8. janúar 2018 

Efni: Vegna erindis Birgis Finnbogasonar vegna verklags við beitingu 
18. gr. reglugerðar nr. 297/2006, dags. 13. desember 2017. 

 

 

Í erindinu lýsir Birgir Finnbogason reynslu sinni af samskiptum við starfsfólk Þjónustu vegna 
innheimtu skuldar vegna orkureikninga. 

Birgir var eigandi og notandi rafmagns og heits vatns að Háteigsvegi 18. Samkvæmt 
upplýsingum Birgis missti hann eignina á uppboði í október 2012. Tilkynnti hann ekki að 
hann væri fluttur og telur að OR hafi átt að skrá nýjan notanda. Í 4. mgr. 18. gr. reglugerðar  
297/2006 um Orkuveitu Reykjavíkur kemur fram að „Ef fasteign er seld nauðungarsölu er 
Orkuveitu Reykjavíkur heimilt að skrá orkunotkun á nýjan eiganda fasteignar frá þeim degi 
sem uppboðsafsal er gefið út.“ Um er að ræða heimildarákvæði. 

Uppboðsafsal var gefið út 25. janúar 2013 og var eignin þá skráð á nýjan eiganda. 
Notendaskipti voru hins vegar ekki skráð fyrr en 26. febrúar 2013 þegar nýr notandi tilkynnti 
notendaskipti. 

Orkuveita Reykjavíkur fylgist ekki með því hvort eignir hafi farið á uppboð. Samkvæmt 1. 
mgr. 18. gr. sömu reglugerðar segir: „Skráður orkukaupandi ber ábyrgð á notkun um þau 
mælitæki húsveitu sem hann er skráður fyrir, þar til hann lætur af notkun hennar og hefur 
sagt upp notkun eða tilkynnt flutning. Uppsögn eða flutning skal tilkynna Orkuveitu 
Reykjavíkur með eðlilegum fyrirvara, sem annast lokaálestur.“ 

Samkvæmt upplýsingum OR tók nýr notandi ekki við eigninni að Háteigsvegi 18 fyrr en 25. 
janúar 2013 og skráði nýr eigandi sig fyrir notkun mánuði síðar. Því hefði átt að bakfæra 
reikninga frá degi uppgjörsafsals. Það var því miður ekki gert en hefur nú verið leiðrétt.   

Það er stefna OR að hjálpa fólki úr vanskilum þegar vilji er til að gera samkomulag um 
greiðslu og kemur fyrirtækið þá til móts við fólk með niðurfellingu hluta eða alls vaxta- og 
innheimtukostnaðar eftir efni og aðstæðum hverju sinni. 

Ekki er felldur niður höfuðstóll nema að undangengnu árangurslausu fjárnámi eða frekari 
innheimtuaðgerðum. Í ákvarðandi bréfi Ríkisskattstjóra nr. 1051/2004, þar sem tekin er 
afstaða til þess hvenær heimilt er að afskrifa viðskiptakröfur úr bókhaldi, kemur fram að 
krafa þurfi að vera sannanlega töpuð og að það sé ekki fyrr en árangurslaust fjárnám hefur 
farið fram eða frekari innheimtuaðgerðir s.s. gjaldþrot. 

Ef árangurslaust fjárnám hefur farið fram eða frekari innheimtuaðgerðir verið gerðar og ekki 
er talið að frekari innheimtuaðgerðir leiði til árangurs eru reikningar afskrifaðir hjá OR. Ef 
viðskiptavinur hefur ekki orðið gjaldþrota er krafan þó enn „virk“ sem þýðir að ef hann kemur 
aftur í viðskipti er hún enn til innheimtu. Ef um gjaldþrot er hins vegar að ræða eru reikningar 
endanlega afskrifaðir úr bókum OR.  

Lögð er áhersla á að gæta jafnræðis viðskiptavina og því er unnið eftir ofangreindu áliti 
RSK. 



Stjorn Orkuveitu Reykjavi'kur,

Baejarhaisi 1,

110 Reykjavik.

13. desember 2017

Efni: Verklag vifl beitingu 18. gr. reglugerSar nr. 297/2006 um Orkuveitu Reykjavikur

Undirritaflur varS fyrir [Deirri ojaaegiiegu reynslu afl fbufl hans var seld nauflungarsolu i oktober 2012.

A[jeim ti'ma var undirritaflur skraSur kaupandi afl orku fra Orkuveitu Reykjavi'kur oggreiddi orku-
reikninga til (jess dags sem hann hafSi aSgang aS eigninni.

Via nauSungarsoluna tilkynnti undirritaflur ekki um breytingu a orkunotanda, taldi (jafl ekki (sinum

verkahring m.a. meS visan til aflstaeSna og (aess a3 Orkuveita Reykjavikur hefur heimildir til fjess a3

skra nyjan eiganda i samraemi via 4. mgr. 18. greinar reglugerflar nr. 297/2006. Orkuveitan virSist

ekki telja sig bundna af [sessu akvaefli reglugerSarinnar og kaus aS beina innheimtuaagerSum ad

undirrituflum, ad [Dvf er virSist a grundvelli Jjess aS tilkynning um nyjan notanda barst fyrirtaekinu i

februar 2013. Orkuveitunni var bent a a9 undirritaflur var ekki notandi a orku a [Deim tima sem

fyrirtaekia beindi krofu afl honum m.a. meS visan til |3ess ad eignin var seld nauflungarsolu.

t>ratt fyrir abendingar kaus Orkuveitan ad beita itrustu innheimtuurraeSum gagnvart undirritu3um, a

grundvelli [jess ad til [aess heffli fyrirtaekifl heimild, en f)6 vitandi um tilvitnufl reglugerSarakvaefli. t>ar

sem undirrituflum finnst [jafl serstok vinnubrogfl ad Orkuveitan reyni ad knyja fram me3 obilgirni

greiflslu fyrir orkunotkun, vitandi jaaa aS viflkomandi var ekki a3 nota (jjonustuna, [sa [jykir astaeSa til

ad beina athygli stjornar a3 ()essu verklagi. Einnig [jykir rett aS vekja athygli a javiaS aetia ma aS

liklegra se ad aSili sem tapa3 hefur eigum sinum se sfSur borgunarmaSur en sa sem er faer um a9

afia ser |3eirra a sama ti'ma.

Undirritaaur vaentir f)ess aS stjorn felagsins taki verklag viS innheimtu vanskilakrafan til athugunar og

fagnaSi f3vi ad fyrirtaekiS afletti krofu og afturkallaSi arangurslaust fjarnam, sem vissulega hefur haft

tilaetluS itjyngjandi ahrif a athafnafreisi undirritaSs.

Vjtoinjgarfyll! t,

4-7049)



 

EBP-100  

 

 
 
 
 
Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 255 
BB/es 

Reykjavík 22. janúar 2018. 
 

Minnisblað um fyrirhugaða skipan stjórnar Foss fasteignafélags slhf. 

Fyrirhugað er að halda hluthafafund í Fossi fasteignafélagi slhf. föstudaginn 26. janúar nk. Í 

samræmi við grein 7.3 í sameignarsamningi er hér með kynnt tillaga að skipan stjórnar. Á 

framangreindum hluthafafundi verður lagt til að stjórn félagsins verði skipuð eftirtöldum 

einstaklingum: 

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, verði formaður stjórnar, 

Elín Smáradóttir, lögfræðingur OR, verði meðstjórnandi, 

Þórður Ásmundsson, forstöðumaður tækniþróunar ON, verði meðstjórnandi, 

Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála, verði varamaður.  

Gert er ráð fyrir að um tímabundna ráðstöfun verði að ræða, þar sem eignarhald á 

fasteignum að Bæjarhálsi 1 verði fært til Orkuveitu Reykjavíkur fljótlega.  

Ekki verður greitt fyrir stjórnarsetu í félaginu.  
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Bókun endurskoðunarnefndar varðandi innri endurskoðun OR


Á fundi endurskoðunarnefndar 16. janúar 2018 voru lögð fram ódags. drög að samkomulagi 
um að Innri endurskoðun taki tímabundið að sér innri endurskoðun hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur. 


Samþykkt að fela innri endurskoðanda að ljúka málinu á þessum grunni með stjórnarformanni 
Orkuveitu Reykjavíkur. 


Hallur Símonarson
e.u.


Afrit:


Bjarni Bjarnason


Elín Smáradóttir


     






Bruni á Hellisheiði

Kynning til stjórnar OR
22. janúar 2018

Trausti Björgvinsson






Eldur í þaki miðbyggingar Hellisheiðarvirkjunar










12 janúar 2018 kl 12.04





Eldur í Hellisheiðarvirkjun


Það tókst að slökkva eldinn sem kviknaði í loftræsibúnaði Hellisheiðarvirkjunar síðdegis á föstudag, og um leið og það var staðfest hófust aðgerðir til takmörkunar á vatnsskaða. 

Engan sakaði og reglulegar æfingar starfsfólks með Brunavörnum Árnessýslu og Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins skiluðu sér í markvissum viðbrögðum.

Á meðan brunanum stóð var framleiðsla í tveimur vélum og varmastöð hætt og var ein af þeim vélum komin í framleiðslu föstudagskvöld og öll virkjunin sólarhring eftir upptök eldsins

Af helstu skemmdum að telja er þak hússins og rými 4 hæðar, loftræstikerfi fyrir virkjunina og vatnsskemmdir á húsnæði miðbyggingar







Vettvangsskoðun á Hellisheiði 13. jan. 2018, 












Vettvangsskoðun á Hellisheiði 13. jan. 2018, 














5



Eldsupptökin talin vera við spjaldloka á gaslögn frá vél 4, inni í loftræsistokk 













Staðan eftir eld


Rekstur í fullt horf

Vatnstæming, þurrkun, þrif og tímabundnar lausnir eru langt komnar

Sett hefur verið upp verkefni sem heldur utan um viðgerðaframkvæmdina sem telur mat á skemmdum, hönnun og framkvæmd.  

Beðið er eftir skýrslu rannsóknarlögreglu hvað varðar upptök elds

Skoðað verður skipulag & áhættur vegna gasleiðslna á svæðinu ásamt búnaði því tengdu – hugsanleg breyting á hönnunarforsendum
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Edda S.P. Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra Þróunar 


Dagsetning: 18. janúar 2018 


Neysluvatn 
Jarðvegsgerlar í neysluvatni 
Gerlafjöldi reyndist yfir viðmiðunarmörkum í neysluvatnssýnum sem tekin voru úr borholum í Heiðmörk þann 9. 
janúar 2018. Sýnin eru hluti af áætlun Veitna um viðbótarsýnatökur í hlákutíð sem ætlað er að auka upplýsingar 
um eiginleika einstakra holna í hláku. Það er vel þekkt að gerlafjöldi eykst í hlákutíð og í sumum holum eykst 
gerlafjöldi svo mikið að holurnar eru ekki nýttar til vinnslu á þeim tíma.  
 
Um leið og upp kom grunur um frávik í sýni úr holunum var lokað fyrir dreifingu á neysluvatni frá þessum 
borholum til neytenda. Veitur báðu Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur um að auka eftirlit sitt í kjölfar þessara tíðinda. 
Sýni sem Heilbrigðiseftirlitið tók á flutningsæð úr Heiðmörk þann 10. janúar reyndust í lagi en sýni tekin þann 
12. janúar reyndust ekki í lagi. Á meðan þetta ástand varði yfir voru sýni tekin daglega úr öllum holum á Jaðar- 
og Myllulækjarsvæði. 18. janúar var staðfest að gerlamengunin væri yfirstaðin.  


 
Lághiti 


Eftirspurn eftir heitu vatni á Höfuðborgarsvæðinu 


Eftir smá slaka á árinu 2016, virðist eftirspurnin eftir heitu vatni hafa tekið skarpan kipp upp á við á 
síðasta ári. Myndin hér að neðan sýnir fyrstu niðurstöður í spá Veitna fyrir framrennsli við 0°C í logni. 
Spáin verður uppfærð með öðrum gögnum til að skoða leitnina betur samhliða því að kanna hvaða áhrif 
breytt eftirspurn hefur á tímasetningar á stækkun varmastöðvar á Hellisheiði og aðra kosti fyrir veitukerfið. 
 


 
Mynd 1 - Framrennsli við 0°C í logni 


 


Háhiti  


Borun í Hverahlíð 
Borun á nýrri vinnsluholu HE-60 í Hverahlíð lauk 8. janúar. Hinn rafdrifni jarðbor Þór frá Jarðborunum 
boraði holuna og er dýpi hennar 1884 m. Við tekur um þriggja mánaða mælinga- og upphitunarfasi áður 
en holunni verður hleypt upp fyrir prófanir. 
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Framtíðarsýn orkuöflunar og breytt staða Rammaáætlunar 
Þrátt fyrir að nýjar virkjanir á Hengilssvæðinu séu ekki á döfinni er fyrirsjáanlegt að stækka þurfi núverandi 
vinnslusvæði ef viðhalda á fullri vinnslu Hellisheiðar- og Nesjavallavirkjana til lengri tíma litið. Mikilvægt 
er að hefja forrannsóknir á stækkuðum svæðum í tíma til að undirbyggja sem best ákvarðanatöku um 
framtíðarsýn orkuöflunar. Með tilkomu nýrrar ríkisstjórnar í lok árs 2017 má telja ljóst að 3. áfangi 
rammaáætlunar verði ekki afgreiddur óbreyttur frá Alþingi á næstunni og setur það forrannsóknir á 
fyrirhuguðum stækkunarsvæðum í uppnám. 
 
Aukin gashreinsun á Hellisheiði 
Í kjölfar breytinga á gastæmikerfi lágþrýstivélar á Hellisheiði var hún tengd inn á lofthreinsistöð 
virkjunarinnar. Með þessari tengingu mun losun koldíoxíðs frá virkjuninni minnka um u.þ.b. 500 
tonn/ári og einnig mun losun brennisteinsvetnis minnka um 500 tonn/ári. 
 


 
 






Gerlar í neysluvatni



Inga Dóra Hrólfsdóttir framkvæmdastjóri Veitna

Stjórnarfundur OR 22.1.2018
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Vatnsendakrikar

Myllulækur

Gvendarbrunnar og Jaðar

Kaldársel





EBV-159-01
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9.-16. janúar 2018

Hláka í kortunum í kjölfar frostakafla

Auknar sýnatökur í Heiðmörk 

Vísbendingar um gerla í fjórum holum við Jaðar og Myllulæk

Slökkt á dælunum í holunum fjórum

Sýnatökur HER í dreifikerfum sýna að vatn er í lagi

Almenningur upplýstur af HER og Veitum 11. janúar um niðurstöður

Sýnatökur héldu áfram

Gerlar finnast í fimmtu holunni og í dreifikerfi

Gátum ekki misst eina í viðbót

Almenningur upplýstur af HER og Veitum um niðurstöður 

Í fréttatilkynningu heilbrigðiseftirlitisins ráðleggja þau að sjóða vatn handa viðkvæmum

Í fréttatilkynningu Veitna var rangt farið með svæði sem en leiðrétting send 

Embætti landlæknis upplýsir að vatn sé öruggt til neyslu











EBV-159-01

17.-22. janúar 2018

Áframhaldandi sýnatökur

Niðurstöður birtar á vefnum

Almenningur upplýstur í takti við niðurstöður sýnatöku

Sýni standast ítrustu kröfur









EBV-159-01

Meðalvatnsþörf er 740 l/s

Gvendarbrunnar: Ekki dælt úr 5 borholum október-mars

Jaðar og Myllulækur: 4 dælur stöðvaðar 10. jan – 18/19. jan

Veitur voru á mörkum þess að geta annað vatnsþörf þegar leit út fyrir að þurfa að stöðva dælur í fimmtu holunni

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var upplýst um stöðuna

















EBV-159-01

Niðurstöður síðustu sýnatöku Veitna (12.01.2018) sýndu gildi jarðvegsgerla yfir viðmiðunarmörkum í holu í rekstri 

(V1 mældist með 390 jarðvegsgerla/100 ml).  

Vegna slæmrar rekstrarstöðu veitunnar er ekki hægt að taka þessa holu úr rekstri án þess að fara í skerðingar til viðskiptavina og var V1 því áfram í rekstri.

Sýni HER tekið 12.01 í dreifikerfi sýndi 201 jarðvegsgeril/ml sem er yfir viðmiðunarmörkum. Niðurstöðurnar komu 15.01.





Vallá er varavatnsból fyrir Kjalarnes, er vanalega ekki inni. 

Borhola V-3 var sett inn 18. janúar og holur V-4 og V-14 voru settar inn 19. janúar. Þar sem niðurstöður voru góðar og útlit fyrir frost næstu daga voru holur settar í gang aftur. 
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Vatnstökusvæðið

VK-5

Dýpt borholu 90 m 

Dýpt fóðringar 65 m

VK-1

Dýpt borholu 115 m 

Dýpt fóðringar 65 m

V-14

Dýpt borholu 53 m 

Dýpt fóðringar 33 m

V-1,4,5,10,11,20,21,22,23,19

Dýpt borholna 5-10 m 

Stutt fóðring

V-3

Dýpt borholu 55 m 

Stutt fóðring
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Reglugerð um neysluvatn





EBV-159-01

Sýni 9. – 18. janúar 2018









EBV-159-01

Atburðarás 15. janúar frá kl. 13:01- 22:37

13:01..............	HER sendir Veitum niðurstöður sýnatöku úr dreifikerfinu

14:05..............	Veitur sjá tölvupóstinn frá HER 

14:05 -15:00...	Veitur fara yfir neysluvatnskerfin og lágmarka hættu á frekari 				mengun  

15:00 u.þ.b..... 	HER og Veitur taka ákvörðun að upplýsa almenning um 					aukna gerlamengun (HER vildi bíða til morguns en Veitur 				vildu koma tilkynningu út sem fyrst) - Símtal

17:04	..............	Veitur fá fréttatilkynningu HER til yfirlestrar

17:23	..............	Veitur senda HER athugasemdir við fréttatilkynningu

17:49...............	HER sendir fréttatilkynningu til fyrsta upplýsingafulltrúa RVK 

19:01 ..............	HER sendir Veitum upplýsingar um að annar 							upplýsingafulltrúi RVK lesi yfir fréttatilkynningu 

19:11 ..............	Veitur telja að HER hafi sent út fréttatilkynningu og senda 				sína fréttatilkynningu 

19:28 ..............	Fréttatilkynning fer út til fjölmiðla frá HER

22:37 .............	Veitur senda fréttatilkynningu og leiðrétta svæðisskiptingu







EBV-159-01

Vatnsendakrikar

1989-1990: 5 holur boraðar 

1996: 2 holur teknar í notkun 



Horft til aukinnar vatnstöku í Vatnsendakrikum til að anna vatnsþörf Reykvíkinga til framtíðar

















EBV-159-01

Vatnsendakrikar

Borholur í Vatnsendakrikum eru djúpar og litlar líkur á gerlum í hláku

Að virkjun lokinni getur svæðið í neyðartilfellum séð öllu veitusvæðinu fyrir neysluvatni 

Neyðartilfelli: Bilanir eða mengunarslys í Gvendarbrunnum, Jaðri og Myllulæk

















EBV-159-01

Vatnsendakrikar

Virkjun hefur tafist: 

deilur um eignarhald

efnahagshrun

vinnsla á gögnum vegna leyfa

strangari kröfur í umhverfis- og öryggismálum

Unnið að umhverfisáætlun fyrir umhverfismat









EBV-159-01

Næstu skref

Upplýsingar um niðurstöður greininga eru birtar á vefnum

Veitur munu óska eftir að samstarfsnefnd um sóttvarnir og HER gefi út skýrar leiðbeiningar um viðbrögð þegar gerlar fara yfir mörk neysluvatnsreglugerðar 

Vel skilgreint ferli þegar frávik verður á niðurstöðum mælinga

Skilgreina mörk svo einfalda megi boðleiðir

Aukið samstarf við HER og sóttvarnalækni

Lýsingartæki kemur til landsins í vikunni fyrir eina holu

Tekur viku í uppsetningu

Kveikt verður á lýsingartækinu ef von er á sams konar aðstæðum og fyrr í mánuðinum

Þannig er unnt að tryggja nægt heilnæmt vatn þar til matsferli í Vatnsendakrikum lýkur







EBV-159-01



Sleppa en segja

Opna þarf umræðuna um lýsingu almennt á vatni í Reykjavík (tillaga frá AÓÓ breyta í: „Veitur óska eftir skýrri stefnu frá stjórn varðandi geislun/lýsingu)
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Kjalarnes


V-19V-20V-21 V-22V-23V-1V-5V-3V-4V-10V-12V-13V-14VK-1VK-5VK-2VK-3VK-4Vallá


Meðalrennsli [maí - 


október]*


1428132595639151616841320000


Meðalrennsli 


[nóvember - apríl]*


151079615941547960841140000


Dælugeta1505050505025043565654513010595103200160200200


Afkastageta15050505050250275130105909518020020020030





Gvendarbrunnar [l/s]Myllulækur [l/s]


175


52


5


Vatnsendakriki [l/s]
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Vatnsendakriki


Dagstning 


sýnatökuHvernig gerlasýni


V1V3V4V5V10V11V12V13V14VK 1 og VK 5


E.coli 100 ml síun00110ekki tekið sýni0010


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m174501600180031ekki tekið sýni10174000


Kólígerlar í 100 ml síun00110ekki tekið sýni0010


E.coli 100 ml síunekki tekið sýni000ekki tekið sýniekki tekið sýniekki tekið sýniekki tekið sýni0ekki tekið sýni


Gerlafjöldi við 22°C í 1 mekki tekið sýni3139ekki tekið sýniekki tekið sýniekki tekið sýniekki tekið sýni13ekki tekið sýni


Kólígerlar í 100 ml síunekki tekið sýni000ekki tekið sýniekki tekið sýniekki tekið sýniekki tekið sýni0ekki tekið sýni


E.coli 100 ml síun001000000ekki tekið sýni


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m181500110041031440514ekki tekið sýni


Kólígerlar í 100 ml síun001000000ekki tekið sýni


E.coli 100 ml síun0002000000


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m39035012001600208310220002


Kólígerlar í 100 ml síun0002000000


E.coli 100 ml síun0000000000


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m254452261160355/300


Kólígerlar í 100 ml síun0000000000


E.coli 100 ml síun000000


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m123336171903252


Kólígerlar í 100 ml síun000000


E.coli 100 ml síun0000000000


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m5934463910703197


Kólígerlar í 100 ml síun0000000000


E.coli 100 ml síun0000000000


Gerlafjöldi við 22°C í 1 m174229390111310


Kólígerlar í 100 ml síun0000000000


16.1.2018


17.1.2018


18.1.2018


Myllulækur og Gvendarbrunnar


9.1.2018


10.1.2018


11.1.2018


12.1.2018


15.1.2018




sýnataka


									Myllulækur og Gvendarbrunnar																											Vatnsendakriki


			Dagstning sýnatöku			Hvernig gerlasýni			V1			V3			V4			V5			V10			V11			V12			V13			V14			VK 1 og VK 5


			1/9/18			E.coli 100 ml síun			0			0			1


Hlín Benediktsdóttir: Hlín Benediktsdóttir:
Þetta er líklega V-4
			1			0			ekki tekið sýni			0			0			1			0


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			17			450			1600			1800			31			ekki tekið sýni			10			1			7400			0


						Kólígerlar í 100 ml síun			0			0			1			1			0			ekki tekið sýni			0			0			1			0


			1/10/18			E.coli 100 ml síun			ekki tekið sýni			0			0			0			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			0			ekki tekið sýni


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			ekki tekið sýni			31			39						ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			13			ekki tekið sýni


						Kólígerlar í 100 ml síun			ekki tekið sýni			0			0			0			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			ekki tekið sýni			0			ekki tekið sýni						v


			1/11/18			E.coli 100 ml síun			0			0			1			0			0			0			0			0			0			ekki tekið sýni


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			18			1500			1100			410			31			44			0			5			14			ekki tekið sýni


						Kólígerlar í 100 ml síun			0			0			1			0			0			0			0			0			0			ekki tekið sýni


			1/12/18			E.coli 100 ml síun			0			0			0			2			0			0			0			0			0			0


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			390			350			1200			1600			20			83			10			2			2000			2


						Kólígerlar í 100 ml síun			0			0			0			2			0			0			0			0			0			0


			1/15/18			E.coli 100 ml síun			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			25			44			52			26			1			16			0			3			55/30			0


						Kólígerlar í 100 ml síun			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			1/16/18			E.coli 100 ml síun			0												0						0			0			0			0


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			12			33			36			17			1			9			0			3			25			2


						Kólígerlar í 100 ml síun			0												0						0			0			0			0


			1/17/18			E.coli 100 ml síun			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			59			34			46			39			10			7			0			3			19			7


						Kólígerlar í 100 ml síun			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			1/18/18			E.coli 100 ml síun			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						Gerlafjöldi við 22°C í 1 m			17			42			29			39			0			1			1			1			31			0


						Kólígerlar í 100 ml síun			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0




















Heiti á holum





			Heiti holu			VK-1			VK-5			V1			V3			V4			V5			V10			V11			V12			V13			V14			V19			V20			V21			V22			V23


			Staðsetning			Vatnsendakriki			Vatnsendakriki			Jaðarsvæði			Jaðarsvæði			Jaðarsvæði


Hlín Benediktsdóttir: Hlín Benediktsdóttir:
Þetta er líklega V-4
			Jaðarsvæði			Jaðarsvæði			Hola Ölgerðarinnar			Myllulækur			Myllulækur			Myllulækur			Gvendabrunnar			Gvendabrunnar			Gvendabrunnar			Gvendabrunnar			Gvendabrunnar


			* Appelsínu dálkarnir eru holurnar sem eru ekki í rekstri og hafa ekki verið í rekstri frá því 10.1.2018


			* Bláir dálkar eru holurnar sem teknar voru út í október vegna hlákuáætlunar
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 


SF 255 
BB/es 


Reykjavík 22. janúar 2018. 
 


Minnisblað um fyrirhugaða skipan stjórnar Foss fasteignafélags slhf. 


Fyrirhugað er að halda hluthafafund í Fossi fasteignafélagi slhf. föstudaginn 26. janúar nk. Í 


samræmi við grein 7.3 í sameignarsamningi er hér með kynnt tillaga að skipan stjórnar. Á 


framangreindum hluthafafundi verður lagt til að stjórn félagsins verði skipuð eftirtöldum 


einstaklingum: 


Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, verði formaður stjórnar, 


Elín Smáradóttir, lögfræðingur OR, verði meðstjórnandi, 


Þórður Ásmundsson, forstöðumaður tækniþróunar ON, verði meðstjórnandi, 


Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála, verði varamaður.  


Gert er ráð fyrir að um tímabundna ráðstöfun verði að ræða, þar sem eignarhald á 


fasteignum að Bæjarhálsi 1 verði fært til Orkuveitu Reykjavíkur fljótlega.  


Ekki verður greitt fyrir stjórnarsetu í félaginu.  
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The image part w ith relationship ID rId1 was not found in the file.


MINNISBLAÐ  
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 254 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 18.1.2018  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 22.1.2018. Staða tveggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 
 


1. Opinber leyfi ON, Veitna og OR í gildi og uppfyllt. 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 


NÝTINGARLEYFI FYRIR NESJAVALLAVIRKJUN:  Greinargerð um þarfir ON um heimild til losunar 
jarðhitavatns verður send til Orkustofnunar föstudaginn 19. janúar nk. Greinargerðin, sem byggð er á 
þarfagreiningu á vegum faghóps niðurrennslismála skipaðan af sérfræðingum Þróunar, Tækniþróunar og 
Virkjanareksturs, var kynnt sveitastjórn Grímsnes- og Grafningshrepps í desember sl.  
 


AÐGERÐIR TIL AÐ DRAGA ÚR VARMALOSUN VIÐ NESJAVALLAVIRKJUN  
 Niðurrennslisholur taka við öllu jarðhitavatninu frá virkjununni.  


 


RENNSLI Á YFIRFALL – HELLISHEIÐI OG HVERAHLÍÐ.  
 9. janúar 2018 vegna breytinga á gufuveitu. Rennsli um 60 l/s. 
 12.-13. janúar 2018 vegna eldsvoða í Hellisheiðarvirkjun. Rennsli um 400 l/s. 
 


SAMRÁÐ VIÐ LEYFISVEITENDUR  OG HAGSMUNAAÐILA 
 Reglubundinn fundur var haldinn 19. desember sl. og var m.a. fjallað um  brennisteinsvetnismála og 


frágang á Hellisheiði. Næsti fundur verður haldinn 20. febrúar. 
 


 


VEITUR:  
 


FRÁVEITA: 
 Fráveitusjá er aðgengileg á heimasíðu Veitna: https://www.veitur.is/fraveitusja. 
 Neyðarlúga í Klettagörðum opnaðist í um 2 klst. og Gufunesi rúmlega 3 klst. þann 11. janúar vegna úrkomu. 
 Neyðarlúga í Skeljanesi opnaðist: 


o Tíu mínútur þann 12. desember vegna mikillar úrkomu. 
o Tæpar 3 klst. þann 14. desember vegna viðhalds. 
o 2,5 klst þann 22. desember vegna mikillar úrkomu. 
o 6,5 klst. þann 7. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 2,3 klst. þann 8. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 5 klst. þann 9. – 10. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 5,2 klst. þann 10. janúar vegna mikillar úrkomu. 
o 16 mínútur þann 13. janúar vegna mikillar úrkomu. 


 


 Hreinsistöð á Akranesi. Fiskvinnslufyrirtæki í bænum hefur sett upp hreinsibúnað, en mikil fita hefur verið 
að berast frá því að skólphreinsistöðinni. Búist er við því að ástandið lagist.  


 Hreinsistöð í Borgarnesi.  Prófanir í biðstöðu vegna tæknimála. Gangsetning hefst að nýju á næstunni.    
 Mælingar á örplasti í Klettagörðum. Í sýnum hafa greinst um 1.500 agnir af örplasti í hverjum m3 af skólpi 


í inn- og útrennsli stöðvarinnar (byggt á sex mælingum). Stór hluti agna eru þræðir sem má líklega rekja 
til þvottar á fatnaði úr gerviefni. Beðið er endanlegrar skýrslu vegna mælinganna. Fulltrúar Veitna og 
Þróunar OR  hafa hitt fulltrúa Umhverfisstofnunar til að kanna möguleika á samvinnu vegna rannsókna á 
örplasti.  


VATNSVEITA 
 Gerlar í sýnum úr neysluvatnsborholum að Jaðri og Myllulæk í Heiðmörk, sjá nánar kynningu 


framkvæmdastjóra Veitna. 
 Hætta vegna hálku á vegum á vatnsverndarsvæðinu í Heiðmörk. Vegir í Heiðmörk hafa verið lokaðir frá 


því um miðjan desember vegna hálku. Umhverfisstjóri telur að loka eigi vegum í Heiðmörk vegna aksturs 
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vélknúinna ökutækja allt árið. Til að koma til móts við útivist fólks ætti að leggja bílastæði í jaðri 
svæðisins með stígum sem liggja inn í Heiðmörk. Vegum þar þarf hins vegar að halda við að ákveðnu 
marki þannig að vatnsveitur geti sinnt sínu starfi ásamt Skógræktarfélagi Reykjavíkur og 
garðyrkjuflokkum á þeirra vegum auk neyðarþjónustu slökkviliðs og sjúkraliðs. Veitur eru að vinna að því 
að leysa þetta mál farsællega með hagsmunaaðilum. Umhverfisstjóri telur að stýrð lokun vega í 
Heiðmörk sé skynsamleg leið að markmiðinu. 


HITAVEITA: 
 Ekkert nýtt. 


  


RAFMAGNSVEITA: 
 Lagning Bláfjallalínu í jörðu. Fyrirhugað er að plægja niður streng við vegöxl Bláfjallavegar á um 10 km 


kafla.  Framkvæmdin er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 
þar sem hún er á verndarsvæði vatnsverndar og í Bláfjallafólkvangi. Tilkynningin verður send 
Skipulagsstofnun í byrjun febrúar.  


 A5: Reykjanesbraut – Rafstöðvarvegur. Endurnýjun lagna og strengja. Áformuð er þverun 
Reykjanesbrautar og Elliðaánna neðan við Elliðaárstöð við hliðina á núverandi lagnastokki.  
Framkvæmdin felur í sér endurnýjun hitaveitu sem liggur í stokki yfir árnar, auk endurnýjunar 
rafveitulagna og vatnsveitu ásamt því að leggja nýjar fráveitulagnir. Gert er ráð fyrir að grafa lagnirnar 
undir austur- og vesturkvísl Elliðaánna. Framkvæmdin er tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar skv. 
lögum um mat á umhverfisáhrifum. Tilkynningin verður send Skipulagsstofnun í mars.  


 


2. Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.  
 


STYRKUR BRENNISTEINSVETNIS á Norðlingaholti og í Hveragerði desember 2017- janúar 2018 var undir 
viðmiðunarmörkum fyrir hlaupandi 24 klst. meðaltal. 
 Tenging lofthreinsistöðvar við Sleggju er lokið. Keyrsluprófanir eru hafnar. 


 


ÁRSUPPGJÖR H2S MÆLINGA ÁRIÐ 2017. Styrkur brennisteinsvetnis: 
 Innan ársmeðaltals.  
 Fór yfir vikmörk fyrir hámark daglegs hlaupandi 24 stunda meðaltals í Hveragerði 9. desember. 
 Undir tilkynningarmörkum.  
 


Norðlingaholt  (óyfirfarin gögn)                                          Hveragerði  (óyfirfarin gögn) 


 
 


Mynd 1. Sólarhringsmeðaltal fyrir styrk brennisteinsvetnis á Norðlingaholti og í Hveragerði frá  desember 2017 – janúar 2018. Til viðmiðunar eru sýnd 
umhverfismörk (rauð lína) samkvæmt reglugerð nr. 514/2010. 
 
 


4. Annað 
 


ÞEKKINGARMIÐLUN. 
 17. janúar nk. var haldinn opinn fundur um vatnsvernd á vegum Samorku. Hlín Benediktsdóttir 


rekstrarstjóri í vatni og Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri héldu erindi á fundinum. 
 


ÁBENDINGAR OG KVARTANIR 2017. 
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STJÓRNUNARHANDBÓK 
 SIÐAREGLUR ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


 
STE-025-12.2 


[Siðareglur yfirfarnar og samþykktar á stjórnarfundi 22.01.2018] 


Ábyrgð: Sólrún Kristjánsdóttir Dags. 29.1.2018  1 af 1 
 


 


Siðareglur OR samstæðunnar 
 
Eitt af gildum OR Samstæðunnar er heiðarleiki. Heiðarleiki snýr að því hvernig við komum fram við viðskiptavini og 


hvert við annað, hvernig við störfum og hvernig við tryggjum gegnsæi í rekstri. Siðareglur okkar byggja á gildinu 


heiðarleika. Siðareglurnar leiðbeina okkur þegar siðferðileg álitamál koma upp í starfi. Þær hjálpa okkur að láta 


heiðarleika, virðingu og jafnrétti einkenna öll okkar samskipti hvort sem er við viðskiptavini, samstarfsfólk, stjórn, 


verktaka eða aðra hagsmunaaðila. Þær eru ekki tæmandi og  leysa okkur ekki undan undan þeirri ábyrgð að reiða 


okkur á eigin samvisku þegar siðferðileg álitamál ber upp.  


Við erum heiðarleg:  


o Við erum heiðarleg í öllum samskiptum sem tengjast starfi okkar.  


Upplýsingagjöf og trúnaður 


o Við veitum réttar upplýsingar um störf og rekstur fyrirtækisins og eigum frumkvæði að því að 


veita upplýsingar ef við á.  


o Við virðum þagnarskyldu um trúnaðarupplýsinga eins og við á, einnig eftir að látið er af störfum. 


o Við nýtum okkur ekki trúnaðarupplýsingar sem við fáum í starfi til ávinnings fyrir aðra en 


fyrirtækið. 


Hagsmunaárekstrar 


o Við forðumst hagsmunaárekstra og upplýsum um atriði sem kunna að valda 


hagsmunaárekstrum í starfi.  


o Við misnotum ekki aðstöðu okkar í eigin þágu eða annarra hvort sem ávinningur af slíku kemur 


fram strax eða síðar. 


o Við upplýsum um spillingu sem og ólögmæta eða ótilhlýðilega háttsemi sem við verðum vör við í 


starfi. 


o Við þiggjum hvorki né bjóðum gjafir, greiða eða aðra umbun sem er til þess fallin að hafa áhrif á 


sjálfstæði eða hlutleysi okkar í starfi.  


Við sýnum virðingu:  


o Við leggjum okkur fram um að auka virðingu fyrirtækisins í samfélaginu og tökum ekki þátt í 


vinnu, verkefnum eða samskiptum sem kastað geta rýrð á orðspor fyrirtækisins.  


o Við leggjum okkur fram við sýna virðingu í samskiptum og að eiga frumkvæði að jákvæðum og 


uppbyggjandi samskiptum. 


o Við virðum tilfinningar, friðhelgi og einkalíf annarra ef slík mál koma upp í starfi.  


 


Við virðum jafnrétti og önnur mannréttindi 


o Við stuðlum að jafnrétti á vinnustað og erum málefnaleg og sanngjörn í öllum okkar samskiptum.  


o Við mismunum ekki á ólögmætum eða ómálefnalegum forsendum, svo sem vegna kynferðis, 


kynþáttar, uppruna, trúar‐ eða stjórnmálaskoðana.  


o Við erum umburðarlynd, tökum tillit til ólíkra sjónarmiða og leyfum hæfileikum hvers og eins að 


njóta sín.  


o Við beitum ekki aðra einelti eða áreitni af neinu tagi. 


Tilvísanir:  


 SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.  
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STARFSEMI 


KJARNASTARFSEMI 
 


OR fer með lögbundin veituverkefni og önnur 


verkefni í sveitarfélögum eigenda og annarra 


sveitarfélaga.  


 


Kjarnastarfsemi OR varðar almannahagsmuni 


og felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu 


og fráveitu, sölu og vinnslu á rafmagni og 


heitu og köldu vatni. OR getur nýtt þekkingu 


fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, 


s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann 


markmiðum eigenda og þátttakan hljóti 


samþykki þeirra. 


 


HLUTVERK 
 


OR er orku- og veitufyrirtæki sem leggur 


grunn að lífsgæðum í þeim sveitarfélögum 


sem hún þjónar.  


 


FRAMTÍÐARSÝN 
 


Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 


leiðarljósi. 


 


UMBOÐ TIL STJÓRNENDA 


UMFANG STARFSEMI 


OR þjónar heimilum á veitusvæði sínu, fyrirtækjum og 


stofnunum í samræmi við lögbundnar skyldur og tryggir 


umsamin gæði og afhendingaröryggi á vörum og 


þjónustu fyrirtækisins. 


Meginstarfssvæði OR er Suðvesturland.  Starfsemi 


annarsstaðar er skoðuð út frá hlutverki fyrirtækisins, 


arðsemi og áhættu og skulu staðfest af eigendum áður 


en stofnað er til skuldbindinga vegna þeirra. 


ARÐSEMI 


OR skal skila eigendum arði af því fé sem þeir eiga í 


fyrirtækinu og viðskiptavinum þjónustu á sanngjörnu og 


samkeppnishæfu verði.    


SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 


OR sé þekkt fyrir að starfa með ábyrgum hætti í 


samfélaginu. 


STEFNUÁHERSLUR 


Áherslur í þróun starfseminnar 


miða markvisst að því að OR sé 


þekkt fyrir að: 


 


Nýta náttúrugæði á sjálfbæran 


og ábyrgan hátt. 


 


Vera til fyrirmyndar í 


umhverfismálum og vinna að 


stöðugum umbótum. 


 


Bera virðingu fyrir þörfum 


viðskiptavina og veita góða og 


örugga þjónustu. 


 


Búa yfir fjárhagslegum styrk og 


hagkvæmni og sem tryggir 


þjónustu í takt við þarfir 


samfélagsins. 


 


Vera eftirsóknarverður 


vinnustaður þar sem fagþekking 


og þjónustuvilji fer saman. 


 


GILDI:  FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI 
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 Tilvísanir 


  SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum. 
 
 


 


Staða auðlinda 
Styrkur H2S 
Opinber leyfi 


Arðsemi 
Áhætta 


Umfjöllun í 
fjölmiðlum 


Ánægja 
viðskiptavina 


Starfsánægja 
Slysatíðni 
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Stjorn Orkuveitu Reykjavi'kur,


Baejarhaisi 1,


110 Reykjavik.


13. desember 2017


Efni: Verklag vifl beitingu 18. gr. reglugerSar nr. 297/2006 um Orkuveitu Reykjavikur


Undirritaflur varS fyrir [Deirri ojaaegiiegu reynslu afl fbufl hans var seld nauflungarsolu i oktober 2012.


A[jeim ti'ma var undirritaflur skraSur kaupandi afl orku fra Orkuveitu Reykjavi'kur oggreiddi orku-
reikninga til (jess dags sem hann hafSi aSgang aS eigninni.


Via nauSungarsoluna tilkynnti undirritaflur ekki um breytingu a orkunotanda, taldi (jafl ekki (sinum


verkahring m.a. meS visan til aflstaeSna og (aess a3 Orkuveita Reykjavikur hefur heimildir til fjess a3


skra nyjan eiganda i samraemi via 4. mgr. 18. greinar reglugerflar nr. 297/2006. Orkuveitan virSist


ekki telja sig bundna af [sessu akvaefli reglugerSarinnar og kaus aS beina innheimtuaagerSum ad


undirrituflum, ad [Dvf er virSist a grundvelli Jjess aS tilkynning um nyjan notanda barst fyrirtaekinu i


februar 2013. Orkuveitunni var bent a a9 undirritaflur var ekki notandi a orku a [Deim tima sem


fyrirtaekia beindi krofu afl honum m.a. meS visan til |3ess ad eignin var seld nauflungarsolu.


t>ratt fyrir abendingar kaus Orkuveitan ad beita itrustu innheimtuurraeSum gagnvart undirritu3um, a


grundvelli [jess ad til [aess heffli fyrirtaekifl heimild, en f)6 vitandi um tilvitnufl reglugerSarakvaefli. t>ar


sem undirrituflum finnst [jafl serstok vinnubrogfl ad Orkuveitan reyni ad knyja fram me3 obilgirni


greiflslu fyrir orkunotkun, vitandi jaaa aS viflkomandi var ekki a3 nota (jjonustuna, [sa [jykir astaeSa til


ad beina athygli stjornar a3 ()essu verklagi. Einnig [jykir rett aS vekja athygli a javiaS aetia ma aS


liklegra se ad aSili sem tapa3 hefur eigum sinum se sfSur borgunarmaSur en sa sem er faer um a9


afia ser |3eirra a sama ti'ma.


Undirritaaur vaentir f)ess aS stjorn felagsins taki verklag viS innheimtu vanskilakrafan til athugunar og


fagnaSi f3vi ad fyrirtaekiS afletti krofu og afturkallaSi arangurslaust fjarnam, sem vissulega hefur haft


tilaetluS itjyngjandi ahrif a athafnafreisi undirritaSs.


Vjtoinjgarfyll! t,


4-7049)








 


                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur 


Sendandi: Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri Þjónustu 


Dagsetning: 8. janúar 2018 


Efni: Vegna erindis Birgis Finnbogasonar vegna verklags við beitingu 
18. gr. reglugerðar nr. 297/2006, dags. 13. desember 2017. 


 


 


Í erindinu lýsir Birgir Finnbogason reynslu sinni af samskiptum við starfsfólk Þjónustu vegna 
innheimtu skuldar vegna orkureikninga. 


Birgir var eigandi og notandi rafmagns og heits vatns að Háteigsvegi 18. Samkvæmt 
upplýsingum Birgis missti hann eignina á uppboði í október 2012. Tilkynnti hann ekki að 
hann væri fluttur og telur að OR hafi átt að skrá nýjan notanda. Í 4. mgr. 18. gr. reglugerðar  
297/2006 um Orkuveitu Reykjavíkur kemur fram að „Ef fasteign er seld nauðungarsölu er 
Orkuveitu Reykjavíkur heimilt að skrá orkunotkun á nýjan eiganda fasteignar frá þeim degi 
sem uppboðsafsal er gefið út.“ Um er að ræða heimildarákvæði. 


Uppboðsafsal var gefið út 25. janúar 2013 og var eignin þá skráð á nýjan eiganda. 
Notendaskipti voru hins vegar ekki skráð fyrr en 26. febrúar 2013 þegar nýr notandi tilkynnti 
notendaskipti. 


Orkuveita Reykjavíkur fylgist ekki með því hvort eignir hafi farið á uppboð. Samkvæmt 1. 
mgr. 18. gr. sömu reglugerðar segir: „Skráður orkukaupandi ber ábyrgð á notkun um þau 
mælitæki húsveitu sem hann er skráður fyrir, þar til hann lætur af notkun hennar og hefur 
sagt upp notkun eða tilkynnt flutning. Uppsögn eða flutning skal tilkynna Orkuveitu 
Reykjavíkur með eðlilegum fyrirvara, sem annast lokaálestur.“ 


Samkvæmt upplýsingum OR tók nýr notandi ekki við eigninni að Háteigsvegi 18 fyrr en 25. 
janúar 2013 og skráði nýr eigandi sig fyrir notkun mánuði síðar. Því hefði átt að bakfæra 
reikninga frá degi uppgjörsafsals. Það var því miður ekki gert en hefur nú verið leiðrétt.   


Það er stefna OR að hjálpa fólki úr vanskilum þegar vilji er til að gera samkomulag um 
greiðslu og kemur fyrirtækið þá til móts við fólk með niðurfellingu hluta eða alls vaxta- og 
innheimtukostnaðar eftir efni og aðstæðum hverju sinni. 


Ekki er felldur niður höfuðstóll nema að undangengnu árangurslausu fjárnámi eða frekari 
innheimtuaðgerðum. Í ákvarðandi bréfi Ríkisskattstjóra nr. 1051/2004, þar sem tekin er 
afstaða til þess hvenær heimilt er að afskrifa viðskiptakröfur úr bókhaldi, kemur fram að 
krafa þurfi að vera sannanlega töpuð og að það sé ekki fyrr en árangurslaust fjárnám hefur 
farið fram eða frekari innheimtuaðgerðir s.s. gjaldþrot. 


Ef árangurslaust fjárnám hefur farið fram eða frekari innheimtuaðgerðir verið gerðar og ekki 
er talið að frekari innheimtuaðgerðir leiði til árangurs eru reikningar afskrifaðir hjá OR. Ef 
viðskiptavinur hefur ekki orðið gjaldþrota er krafan þó enn „virk“ sem þýðir að ef hann kemur 
aftur í viðskipti er hún enn til innheimtu. Ef um gjaldþrot er hins vegar að ræða eru reikningar 
endanlega afskrifaðir úr bókum OR.  


Lögð er áhersla á að gæta jafnræðis viðskiptavina og því er unnið eftir ofangreindu áliti 
RSK. 








1 


 


STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2017, mánudaginn 18. desember kl. 13:15 var haldinn 253. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur.  Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 


Fundinn sátu: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon, Sigríður Rut 


Júlíusdóttir, Áslaug M. Friðriksdóttir, Rakel Óskarsdóttir og Björn Bjarki Þorsteinsson. 
 


Einnig tók þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 
 


Þetta gerðist: 
 


1. Fundargerð stjórnarfundar SF 252 undirrituð og staðfest. 
 


2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, mætti til fundarins og gerði grein fyrir 


fjármögnun félagsins. Lög fram svohljóðandi tillaga um fjármögnun: 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til forstjóra eða 


framkvæmdastjóra fjármála til fjármögnunar, í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu 


eða bankaláns fyrir allt að 15 milljarða króna á árinu 2018.   


Heimild til skuldabréfa- og víxlaútgáfu fellur undir ramma OR sem stofnaður var 


utan um fjármögnun á íslenskum fjármálamarkaði á árinu 2016. Útgáfurammi þessi 


var samþykktur af stjórn OR í október 2016 og veitir heimild til útgáfu skuldabréfa 


og víxla og getur heildarútgáfa numið allt að 50 milljörðum króna, útistandandi á 


hverjum tíma.   


Fjármögnunarheimildin er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun. 


Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir.  
 


Samþykkt samhljóða. 
 


Áhættuskýrsla, dags. 30. nóvember 2017 lögð fram.  


3. Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitunnar mætti til fundarins kl 


13:40 ásamt Árna Árnasyni og gerði grein fyrir tekju- og fjárhagsmódeli Gagnaveitu 


Reykjavíkur eins og óskað var eftir á stjórnarfundi SF 252. 
 


4. Erindi Símans, dags. 27. nóvember 2017, varðandi aðgang að aðgangsneti Gagnaveitu 


Reykjavíkur lagt fram. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið upplýst um að 


viðræður GR og Símans um aðgang séu þegar hafnar. 
 


5. [Trúnaður. Tekið úr opinberri fundargerð. Ritari stjórnar og forstjóri OR viku af fundi.]  
 


6. Klukkan 15:10 mættu Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna ohf. og Fjóla 


Jóhannesdóttir, fagstjóri fráveitu, til fundarins og kynntu drög að framtíðarsýn fráveitu. 


Umræður. 
 


7. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 14. desember 2017 og 


minnisblað um forðagæslu, dags. sama dag. 
 


8. Klukkan 15:30 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir stefnustjóri til fundarins og kynnti 


framvindu stefnuverkefna samstæðu OR.  
 


9. Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2018 lögð fram og samþykkt samhljóða. 
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10. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda. 


Umræður. 


 
 


Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16:10. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir, 


Áslaug M. Friðriksdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon, Rakel Óskarsóttir, 


Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson. 
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Starfskjarastefna þessi er sett í samræmi við eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur(OR) frá 2014, en þar segir í grein 
6.4.: 
 
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur skal setja fyrirtækinu starfskjarastefnu sem felur í sér hófsemi varðandi laun- og 
starfskjör starfsfólks. Laun stjórnenda skulu standast samanburð við sambærileg störf, þó að teknu tilliti til þess að 
fyrirtækið er í eigu opinberra aðila. Launakjör stjórnenda og annars starfsliðs Orkuveitu Reykjavíkur skulu ekki vera 
leiðandi á vinnumarkaði. 
 
Stefnan miðar að því að starfskjör innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur séu samkeppnishæf, að það geti ráðið og 
haldið í hæft starfsfólk til að standa vörð um hlutverk fyrirtækisins. 
Starfskjarastefnan hefur langtímahagsmuni samstæðunnar að leiðarljósi, og skal stuðla að stöðugleika í rekstri og 
uppbyggingu þekkingar. 
 


1. Starfskjör 
 
Starfskjör í samstæðunni skulu vera samkeppnishæf við kjör í sambærilegum fyrirtækjum og að teknu tilliti til 
ákvæðis 6.4.3 í eigendastefnu OR. Launakerfi OR skal hafa jafnræði og gagnsæi að leiðarljósi og sambærileg laun 
skulu greidd fyrir sambærilegt vinnuframlag og árangur. Kynbundinn launamunur má ekki vera til staðar. 


 
2. Stjórn móðurfélags OR  
 
Stjórnarmönnum er greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar. Starfskjaranefnd leggur 
fram tillögu til stjórnar um þóknun stjórnarmanna. 


 
3. Forstjóri OR og innri endurskoðandi 
 
Stjórn ræður forstjóra OR og innri endurskoðanda og ákveður starfskjör þeirra. Starfskjaranefnd OR skal endurskoða 
laun beggja árlega og gera tillögu til stjórnar um breytingar með tilliti til markmiða og mælikvarða fyrirtækisins eftir því 
sem við á og með hliðsjón af 1. gr. starfskjarastefnunnar. 


 
4. Annað starfsfólk samstæðu OR 
 
Forstjóri ræður þá stjórnendur móðurfélags, sem heyra beint undir hann í skipuriti . Hann ákvarðar laun þeirra og 
endurskoðar þau reglulega í samræmi við 1. gr. starfskjarastefnunnar. Framkvæmdastjórar ráða annað starfsfólk og 
ákvarða laun þeirra og endurskoða þau, sömuleiðis í samræmi við 1. gr. 


 


5. Starfslok 
 
Ekki skal gera samninga við stjórnendur, sem fela í sér starfslokagreiðslur umfram skyldur þess samkvæmt lögum og 
kjarasamningum, nema með samþykki stjórnar. 


 
6. Stjórnir fyrirtækja innan samstæðu OR 
 


i. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur sef. og Orkuveitu Reykjavíkur -eigna ohf. gerir árlega tillögu að 
stjórnarlaunum dótturfélaga til samþykktar á aðalfundum dótturfélaga á grundvelli starfskjarastefnu. 


ii. Áður en til samþykktar kemur þarf forstjóri að upplýsa stjórn móðurfélagsins um tillöguna til að unnt sé að 
staðfesta samræmi hennar við stefnu móðurfélagsins. 


iii. Stjórnarlaun í dótturfélögum OR eiga ekki að vera leiðandi en þó samkeppnishæf að teknu tilliti til þess að 
fyrirtækið er í eigu opinberra aðila. 


 
7. Upplýsingagjöf 
 
Starfskjarastefnan skal vera aðgengileg á heimasíðu fyrirtækisins. Gera skal árlega grein fyrir þóknun stjórnar, 
forstjóra og æðstu stjórnenda í samsvarandi þremur liðum í ársreikningi fyrirtækisins. Einnig skulu koma fram 
greiðslur vegna stjórnarsetu eða annarra ytri verkefna sem tengjast beint starfi viðkomandi í OR. 
 


8. Eftirfylgni, endurskoðun og samþykkt starfskjarastefnu 
 
Starfskjarastefna OR er samþykkt af stjórn sem leggur hana fyrir aðalfund. Starfskjaranefnd skal endurskoða 
starfskjarastefnu fyrirtækisins árlega og hefur eftirlit með að henni sé framfylgt. 
 



http://www.or.is/um-or/stefna#eigendastefna
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9. Tilvísun 
 
  SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.  
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