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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 19. ágúst kl. 13:00 var haldinn 277. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Björn Gíslason í fjarveru Eyþórs Laxdal Arnalds, Valgarður Lyngdal Jónsson 

og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 276 samþykkt og undirrituð.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, Bryndís María Leifsdóttir, forstöðu-

maður reikningshalds, og Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 

fjármála, mættu til fundarins og kynntu drög að árshlutareikningi, 6 mánaða uppgjöri 

samstæðunnar, sem lögð voru fram. 
 

3. Sunna Jóhannesdóttir og Lárus Finnbogason, frá innri endurskoðunarnefnd Reykja-

víkurborgar mættu til fundarins og gerðu grein fyrir helstu verkefnum nefndarinnar á 

liðnu starfsári. 
 

4. Lögð var fram áhættuskýrsla, dags. 31. júlí 2019, sem Ingvar gerði grein fyrir.  
 

5. Anna Margrét Jóhannesdóttir, Hallur Símonarson, og Guðjón Hlynur Guðmundsson, frá 

Innri endurskoðun mættu til fundarins kl. 13:40, og lögðu fram áfangaskýrslu innri 

endurskoðunar, þar sem gerð er grein fyrir úttekt á fjárfestingaferlum. 
 

6. Rýni arðsstefnu og fjárstýringar- og áhættustefnu frestað.  
 

7. Rýni ÖHV-stefnu frestað.   
 

8. Stjórnarformaður lagði fram og kynnti drög að mati á störfum forstjóra sem var sam-

þykkt samhljóða af stjórn. Forstjóri vék af fundi á meðan. 
 

9. Klukkan 14:45 mættu til fundarins Grettir Adolf Haraldsson, verkefnastjóri endurbóta 

vesturhúss, Ögmundur Skarphéðinsson, arkitekt, Ólafur Hersisson, arkitekt, og Magnús 

Már Einarsson, hópstjóri rekstrarþjónustu, sem gerðu grein fyrir stöðu mála varðandi 

endurbætur vesturhúss, Bæjarháls 1, niðurstöðum forhönnunar og tímaáætlun m.t.t. 

útboðs og framkvæmdar. Áfram verði haldið undirbúningi verkefnisins samkvæmt 

kynntri tímaáætlun. Umræður. 
 

10. Klukkan 15:20 mættu til fundarins Edda Sif Aradóttir, staðgengill framkvæmdastjóra 

Þróunar, Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri þróunar og Hólmfríður 

Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR og gerði Edda grein fyrir CarbFix verkefninu og 

tengdum verkefnum. Umræður.  
 

11. Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri lagði fram og kynnti minnisblað um 

umhverfismælikvarða dags. 15. ágúst 2019.   
 

12. Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar lagði fram og kynnti minnis-

blað um stöðu forðagæslu, dags. 16. ágúst 2019. Umræður.  
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13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 15. ágúst 2019, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

14. Niðurstöður KPMG, dags. maí 2019, vegna mats stjórnar á eigin störfum lagðar fram.   
 

 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:40 
 

Næsti fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 23. september 2019. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

 Björn Gíslason, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir,  

Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Lilja Björg Ágústsdóttir. 
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 277 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 15. ágúst 2019  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 19. ágúst 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun:  

• Seiðaeldi í sleppitjörnum við Andakílsá gekk vel, afföll voru lítil og eru seiðin komin í ána. 

• Vinnustofa var haldinn 19. júní með landeigendum og sumarhúsaeigendum og er vinna hafin við að fara 
yfir þær hugmyndir sem fram komu og verða nýttar í aðgerðaráætlun. Fulltrúi heimamanna tekur þátt. 

• Rannsóknir á gróðurframvindu í votlendi fyrir botni Skorradalsvatns hefjast í lok sumars og mun 
Náttúrufræðistofnun Íslands sjá um þær. 

• Rof á vatnsbökkum Skorradalsvatns. Umhverfis- og landgræðslustjóri ON hefur heimsótt landeigendur á 
þremur jörðum í Skorradal til að meta rof á vatnsbökkum. Landgræðsla er hafin á svæðinu. 

Þingvallavatn: Vöktun á snefilefnum í vatninu fram haldið í lok sumars á vegum Náttúrustofu Kópavogs. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
Tilkynningar til leyfisveitenda:  

• Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar 7.-8. júlí vegna viðgerðar á sjóðarasetti. Rennsli um 250 l/s. 

• Blástur borholu í Hverahlíð 8. júlí – 1. ágúst vegna prófana. 

• Blástur borholu á Hellisheiði 26.-29. júlí vegna prófana. 
Bygging borholuhúsa í Engidal við Hellisheiðarvirkjun. Talið er að olía hafi lekið af steypudælu 2. ágúst 
sl. Verktaki hreinsaði olíuna upp og var magnið lítið. 
Glussaolía við Hellisheiðarvirkjun.  2. ágúst láku um 25 l af glussaolíu niður á borplan. Verkið var strax 
stöðvað, olía hreinsuð upp og mengaður jarðvegur fjarlægður. 
 
 

VEITUR:  
Fráveita:  

• 17. júlí sl. fór óhreinsað skólp um neyðarloku í sjó við Ánanaust í um tvær klst.  

• 2. ágúst sl. láku um 100 l af olíu af tanki vörubíls í Breiðholti, niður í fráveitukerfið og út í settjörn við 
Elliðaárnar. Olía barst ekki út í árnar. 

Hitaveita:   

• 22. júlí sl. breyttu Veitur afhendingu heits vatns í nokkrum hverfum borgarinnar og Mosfellsbæ á þann 
veg að nú fá þau vatn frá virkjunum ON á Hellisheiði og Nesjavöllum í stað vatns frá lághitasvæðum í 
Mosfellsbæ, sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.  

• 22. júlí var unnið að endurbótum á hitaveituholu í Hveragerði. Meira magn af fínefnum kom úr holunni en 
venjulegt er. Þar sem vökvanum er veitt í stokk sem rennur í Varmá litaðist áin nokkuð en hreinsaði sig á 
um klukkustund eftir að vinnu við holuna lauk. Heilbrigðiseftirliti Suðurlands var tilkynnt um málið. 

Rafveita: Hagkvæmnigreining á búnaði til að unnt sé að veita rafmagni úr landi í skemmtiferðaskip sýnir að 
gjaldskrá Veitna stendur ekki undir kostnaði á búnaði til landtenginga. Unnið er að nákvæmri greiningu á 
uppbyggingu aðveitukerfisins og kostnaði vegna hennar. Viðræður eru í undirbúningi milli Reykjavíkur, 
Faxaflóahafna og Veitna vegna þessa. 
Vatnsveita: 

• Bíll valt í Heiðmörk 29. júlí. Enginn olíuleki svo vitað sé. 

• Framkvæmdir við uppsetningu á lýsingu á neysluvatni í Gvendarbrunnum hefjast í næstu viku. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í júní til ágúst var undir viðmiðunarmörkum 
 
 

 Loftslagsmál 

• Loftslagsnefnd OR hefur verið stofnuð og skipa hana forstjóri OR, framkvæmdastjórar ON, Veitna og 
Þróunar ásamt umhverfisstjóra OR. Sjá nánar skýrslu forstjóra og kynningu á stöðu og framtíðarsýn 
CarbFix verkefnisins. 
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Annað 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: 

• Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands. Samstæða OR skilaði umsögn 27. júní. 

• Tillögur Náttúrufr.st. Ísl. að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR skilaði umsögn 28. júní. 

 

Mat á umhverfisáhrifum 

• Tillaga að matsáætlun uppbyggingar ferðaþjónustu við skíðaskálann í Hveradölum. Samstæða OR 
skilaði umsögn 4. júlí. 

Þekkingarmiðlun 

• Þekking á þriðjudögum í ágúst. Hluti sumarstarfsfólks kynnir helstu verkefni og viðfangsefni sumarsins, 
m.a. um umhverfismál, fyrir starfsfólki OR samstæðunnar. 
 

Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála 2. ársfjórðungur 2019 

• Tvö minniháttar atvik urðu í kjölfar þess að olía lak út í Gvendarbrunnum og í Engidal við 
Hellisheiðarvirkjun og var olía hreinsuð upp. Útafakstur varð í tvígang í Heiðmörk án olíuleka.  
Það sem af er þriðja ársfjórðungi var tilkynnt um bílveltu í Heiðmörk án olíumengunar, um glussaolíu sem 
lak á borplan á Hellisheiði og tilkynnt um að olía hafi lekið af vörubíl ofan í fráveitukerfið í Breiðholti og út 
í settjörn við Elliðaár. Engin olíumengun varð í ánni. 

 

 
 

• Níu tilkynningar til leyfisveitenda þar af tvær um niðurstöður frummats á skjálftavirkni, ein um stöðvun 
lofthreinsistöðvar við Hellisheiðarvirkjun, tvær um losun jarðhitavatns á yfirfall, ein um rennsli á heitu vatni 
út í umhverfið, ein um rennsli á óhreinsuðu skólpi um yfirföll í sjó, ein um opnun botnloka við Árbæjarlón 
og ein um blásandi borholur. Það sem af er þriðja ársfjórðungi var send ein tilkynnin um niðurstöður 
frummats á skjálftavirkni, ein um losun jarðhitavatns á yfirfall, ein um losun jarðhitavatns í Hveragerði, ein 
um rennsli á óhreinsuðu skólpi um yfirfall í sjó og tvær um blásandi borholur. 
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• Sjö ábendingar frá viðskiptavinum og beindust sex að umgengni og ein að losun skólps í sjó. 
 

 
 

• 24 ábendingar frá starfsfólki OR og beindust flestar að flokkun úrgangs og umgengni en einnig að 
varasömum efnum og kolefnisspori. Það sem af er þriðja ársfjórðungi hafa borist sjö ábendingar frá 
starfsfólki sem varða umgengni, flokkun úrgangs og varasöm efni. 

 
 

 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar 

Dagsetning: 15.8.2019  

 
Sumarhvíld lághitasvæða með vatnaskiptum svæða á höfuðborgarsvæðinu 
Það var söguleg stund í rekstri hitaveitunnar þann 22. júlí síðastliðinn, þegar virkjanavatni 
var veitt til Mosfellsbæjar, Árbæjar, Ártúnshöfða og Kjalarness (sjá mynd). Þetta er í fyrsta 
sinn sem heitu vatni er veitt til Mosfellsbæjar, í stað þess að veita heitu vatni frá Mosfellsbæ. 
Um leið var létt tímabundið á vinnslu úr jarðhitasvæðum í Reykjahlíð, Laugarnesi og 
Elliðaárdal sem gerði mögulegt að safna meiri forða fyrir veturinn. Lærdómur við þessa 
aðgerð verður nýttur til að vinna að því að nýta virkjanavatn til fulls með því að veita 
virkjanavatni á allt höfuðborgarsvæðið í framtíðinni. 
 

 
Skipting lághita- og virkjanavatnssvæða án vatnaskipta (vinstri) og í vatnaskiptum (hægri) 2019 

Vegna aukins álags á lághitasvæðin þarf að auka hlut virkjanavatns í veitunni og minnka 
hlut jarðhitavatnsins til að tryggja sjálfbæra nýtingu lághitasvæðanna. Í framtíðarskipulagi 
hitaveitu Veitna er virkjanavatni því ætlað stærra hlutverk. Verið er að auka framleiðslugetu 
Hellisheiðarvirkjunar á heitu vatni með stækkun varmastöðvar sem áætlað er að verði komin 
í gagnið fyrir áramót. Samhliða þeirri stækkun verða Árbærinn og Úlfarsárdalurinn settir á 
virkjanavatn til frambúðar. 
 

Boranir á Hengilssvæðinu 

Borun vinnsluholu á austanverðu Skarðsmýrarfjalli lauk sunnudaginn 11. ágúst. Dýpi 
holunnar er um 1939 m. Borteyminu tókst að skera þær sprungur sem stefnt var að og 
greiningar á borsvarfi og fyrstu holuprófanir gefa til kynna að um ágæta holu sé að ræða. 
Næst verður borinn fluttur við rætur Skarðsmýrarfjalls þar sem bora á vinnsluholu HE-65.  

https://or-is.facebook.com/photo.php?fbid=567907177074186&set=gm.2326691704074076&type=3&eid=ARD5Mzch2LzfYIt8uyR5dScTFvVePDIeNGiH4K-fbt-qBj0CqLxhj6SZ4bvrwhkfg9hf_MO1_5QdOSEI
https://or-is.facebook.com/photo.php?fbid=567907177074186&set=gm.2326691704074076&type=3&eid=ARD5Mzch2LzfYIt8uyR5dScTFvVePDIeNGiH4K-fbt-qBj0CqLxhj6SZ4bvrwhkfg9hf_MO1_5QdOSEI
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar 


Dagsetning: 15.8.2019  


 
Sumarhvíld lághitasvæða með vatnaskiptum svæða á höfuðborgarsvæðinu 
Það var söguleg stund í rekstri hitaveitunnar þann 22. júlí síðastliðinn, þegar virkjanavatni 
var veitt til Mosfellsbæjar, Árbæjar, Ártúnshöfða og Kjalarness (sjá mynd). Þetta er í fyrsta 
sinn sem heitu vatni er veitt til Mosfellsbæjar, í stað þess að veita heitu vatni frá Mosfellsbæ. 
Um leið var létt tímabundið á vinnslu úr jarðhitasvæðum í Reykjahlíð, Laugarnesi og 
Elliðaárdal sem gerði mögulegt að safna meiri forða fyrir veturinn. Lærdómur við þessa 
aðgerð verður nýttur til að vinna að því að nýta virkjanavatn til fulls með því að veita 
virkjanavatni á allt höfuðborgarsvæðið í framtíðinni. 
 


 
Skipting lághita- og virkjanavatnssvæða án vatnaskipta (vinstri) og í vatnaskiptum (hægri) 2019 


Vegna aukins álags á lághitasvæðin þarf að auka hlut virkjanavatns í veitunni og minnka 
hlut jarðhitavatnsins til að tryggja sjálfbæra nýtingu lághitasvæðanna. Í framtíðarskipulagi 
hitaveitu Veitna er virkjanavatni því ætlað stærra hlutverk. Verið er að auka framleiðslugetu 
Hellisheiðarvirkjunar á heitu vatni með stækkun varmastöðvar sem áætlað er að verði komin 
í gagnið fyrir áramót. Samhliða þeirri stækkun verða Árbærinn og Úlfarsárdalurinn settir á 
virkjanavatn til frambúðar. 
 


Boranir á Hengilssvæðinu 


Borun vinnsluholu á austanverðu Skarðsmýrarfjalli lauk sunnudaginn 11. ágúst. Dýpi 
holunnar er um 1939 m. Borteyminu tókst að skera þær sprungur sem stefnt var að og 
greiningar á borsvarfi og fyrstu holuprófanir gefa til kynna að um ágæta holu sé að ræða. 
Næst verður borinn fluttur við rætur Skarðsmýrarfjalls þar sem bora á vinnsluholu HE-65.  



https://or-is.facebook.com/photo.php?fbid=567907177074186&set=gm.2326691704074076&type=3&eid=ARD5Mzch2LzfYIt8uyR5dScTFvVePDIeNGiH4K-fbt-qBj0CqLxhj6SZ4bvrwhkfg9hf_MO1_5QdOSEI

https://or-is.facebook.com/photo.php?fbid=567907177074186&set=gm.2326691704074076&type=3&eid=ARD5Mzch2LzfYIt8uyR5dScTFvVePDIeNGiH4K-fbt-qBj0CqLxhj6SZ4bvrwhkfg9hf_MO1_5QdOSEI
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 277 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 15. ágúst 2019  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 19. ágúst 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun:  


• Seiðaeldi í sleppitjörnum við Andakílsá gekk vel, afföll voru lítil og eru seiðin komin í ána. 


• Vinnustofa var haldinn 19. júní með landeigendum og sumarhúsaeigendum og er vinna hafin við að fara 
yfir þær hugmyndir sem fram komu og verða nýttar í aðgerðaráætlun. Fulltrúi heimamanna tekur þátt. 


• Rannsóknir á gróðurframvindu í votlendi fyrir botni Skorradalsvatns hefjast í lok sumars og mun 
Náttúrufræðistofnun Íslands sjá um þær. 


• Rof á vatnsbökkum Skorradalsvatns. Umhverfis- og landgræðslustjóri ON hefur heimsótt landeigendur á 
þremur jörðum í Skorradal til að meta rof á vatnsbökkum. Landgræðsla er hafin á svæðinu. 


Þingvallavatn: Vöktun á snefilefnum í vatninu fram haldið í lok sumars á vegum Náttúrustofu Kópavogs. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
Tilkynningar til leyfisveitenda:  


• Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar 7.-8. júlí vegna viðgerðar á sjóðarasetti. Rennsli um 250 l/s. 


• Blástur borholu í Hverahlíð 8. júlí – 1. ágúst vegna prófana. 


• Blástur borholu á Hellisheiði 26.-29. júlí vegna prófana. 
Bygging borholuhúsa í Engidal við Hellisheiðarvirkjun. Talið er að olía hafi lekið af steypudælu 2. ágúst 
sl. Verktaki hreinsaði olíuna upp og var magnið lítið. 
Glussaolía við Hellisheiðarvirkjun.  2. ágúst láku um 25 l af glussaolíu niður á borplan. Verkið var strax 
stöðvað, olía hreinsuð upp og mengaður jarðvegur fjarlægður. 
 
 


VEITUR:  
Fráveita:  


• 17. júlí sl. fór óhreinsað skólp um neyðarloku í sjó við Ánanaust í um tvær klst.  


• 2. ágúst sl. láku um 100 l af olíu af tanki vörubíls í Breiðholti, niður í fráveitukerfið og út í settjörn við 
Elliðaárnar. Olía barst ekki út í árnar. 


Hitaveita:   


• 22. júlí sl. breyttu Veitur afhendingu heits vatns í nokkrum hverfum borgarinnar og Mosfellsbæ á þann 
veg að nú fá þau vatn frá virkjunum ON á Hellisheiði og Nesjavöllum í stað vatns frá lághitasvæðum í 
Mosfellsbæ, sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.  


• 22. júlí var unnið að endurbótum á hitaveituholu í Hveragerði. Meira magn af fínefnum kom úr holunni en 
venjulegt er. Þar sem vökvanum er veitt í stokk sem rennur í Varmá litaðist áin nokkuð en hreinsaði sig á 
um klukkustund eftir að vinnu við holuna lauk. Heilbrigðiseftirliti Suðurlands var tilkynnt um málið. 


Rafveita: Hagkvæmnigreining á búnaði til að unnt sé að veita rafmagni úr landi í skemmtiferðaskip sýnir að 
gjaldskrá Veitna stendur ekki undir kostnaði á búnaði til landtenginga. Unnið er að nákvæmri greiningu á 
uppbyggingu aðveitukerfisins og kostnaði vegna hennar. Viðræður eru í undirbúningi milli Reykjavíkur, 
Faxaflóahafna og Veitna vegna þessa. 
Vatnsveita: 


• Bíll valt í Heiðmörk 29. júlí. Enginn olíuleki svo vitað sé. 


• Framkvæmdir við uppsetningu á lýsingu á neysluvatni í Gvendarbrunnum hefjast í næstu viku. 
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti  í júní til ágúst var undir viðmiðunarmörkum 
 
 


 Loftslagsmál 


• Loftslagsnefnd OR hefur verið stofnuð og skipa hana forstjóri OR, framkvæmdastjórar ON, Veitna og 
Þróunar ásamt umhverfisstjóra OR. Sjá nánar skýrslu forstjóra og kynningu á stöðu og framtíðarsýn 
CarbFix verkefnisins. 
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Annað 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: 


• Drög að stjórnarskrárákvæði um auðlindir náttúru Íslands. Samstæða OR skilaði umsögn 27. júní. 


• Tillögur Náttúrufr.st. Ísl. að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR skilaði umsögn 28. júní. 


 


Mat á umhverfisáhrifum 


• Tillaga að matsáætlun uppbyggingar ferðaþjónustu við skíðaskálann í Hveradölum. Samstæða OR 
skilaði umsögn 4. júlí. 


Þekkingarmiðlun 


• Þekking á þriðjudögum í ágúst. Hluti sumarstarfsfólks kynnir helstu verkefni og viðfangsefni sumarsins, 
m.a. um umhverfismál, fyrir starfsfólki OR samstæðunnar. 
 


Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála 2. ársfjórðungur 2019 


• Tvö minniháttar atvik urðu í kjölfar þess að olía lak út í Gvendarbrunnum og í Engidal við 
Hellisheiðarvirkjun og var olía hreinsuð upp. Útafakstur varð í tvígang í Heiðmörk án olíuleka.  
Það sem af er þriðja ársfjórðungi var tilkynnt um bílveltu í Heiðmörk án olíumengunar, um glussaolíu sem 
lak á borplan á Hellisheiði og tilkynnt um að olía hafi lekið af vörubíl ofan í fráveitukerfið í Breiðholti og út 
í settjörn við Elliðaár. Engin olíumengun varð í ánni. 


 


 
 


• Níu tilkynningar til leyfisveitenda þar af tvær um niðurstöður frummats á skjálftavirkni, ein um stöðvun 
lofthreinsistöðvar við Hellisheiðarvirkjun, tvær um losun jarðhitavatns á yfirfall, ein um rennsli á heitu vatni 
út í umhverfið, ein um rennsli á óhreinsuðu skólpi um yfirföll í sjó, ein um opnun botnloka við Árbæjarlón 
og ein um blásandi borholur. Það sem af er þriðja ársfjórðungi var send ein tilkynnin um niðurstöður 
frummats á skjálftavirkni, ein um losun jarðhitavatns á yfirfall, ein um losun jarðhitavatns í Hveragerði, ein 
um rennsli á óhreinsuðu skólpi um yfirfall í sjó og tvær um blásandi borholur. 


 
 


 


 
 
 
 







  


3 


 


• Sjö ábendingar frá viðskiptavinum og beindust sex að umgengni og ein að losun skólps í sjó. 
 


 
 


• 24 ábendingar frá starfsfólki OR og beindust flestar að flokkun úrgangs og umgengni en einnig að 
varasömum efnum og kolefnisspori. Það sem af er þriðja ársfjórðungi hafa borist sjö ábendingar frá 
starfsfólki sem varða umgengni, flokkun úrgangs og varasöm efni. 


 
 


 




















