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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 27. maí kl. 13:00 var haldinn 275. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Páll 

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

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 274 samþykkt og undirrituð.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María Leifsdóttir, 

forstöðumaður reikningshalds kynntu árshlutauppgjör 1. ársfjórðungs. Reikningurinn 

borinn upp og samþykktur samhljóða. Klukkan 13:40 yfirgaf Bryndís María fundinn. 
 

3. Ingvar kynnti stöðu fjármögnunar. Áhættuskýrsla, dags. 17. maí 2019 lögð fram. 

Umræður. Klukkan 14:30 yfirgaf Ingvar fundinn. 
 

4. Klukkan 14:30 mættu Hallur Símonarson og Anna Margrét Jóhannesdóttir frá innri 

endurskoðun og kynntu yfirlit yfir stöðu úrlausna ábendinga og athugasemda úr 

úttektum. Lögð fram endurskoðunaráætlun 2019-2020 ásamt erindi 

endurskoðunarnefndar, dags. 23. maí 2019. Áætlunin borin upp og samþykkt samhljóða. 
 

5. Klukkan 15:00 mættu Kristín Aðalheiður Birgisdóttir og Helga Harðardóttir frá KPMG 

til fundarins, lögðu fram og kynntu árangursmat stjórnar sem unnið var af KPMG. 

Forstjóri og ritari stjórnar viku af fundi undir þessum lið. Klukkan 15:40 yfirgáfu Kristín 

og Helga fundinn. 
 

6. Klukkan 15:45 komu á fundinn Kristjana Kjartansdóttir, gæðastjóri og Skúli Skúlason, 

framkvæmdastjóri Þjónustu. Kristjana lagði gæðastefnu fram til rýni og kynnti tillögu 

að breytingum. Skúli kynnti niðurstöður mælinga á þjónustuvísum. Drög að breyttri 

gæðastefnu lögð fram og samþykkt samhljóða með breyttu orðalagi. Klukkan 16:05 

yfirgáfu Kristjana og Skúli fundinn. 
 

7. Klukkan 16:05 komu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Hildigunnur H. 

Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar á fundinn. Lagt fram  minnisblað um stöðu 

umhverfismælikvarða, dags. 21. maí 2019 og um stöðu forðagæslu, dags. 21. maí 2019. 

Umræður. Klukkan 16:20 yfirgáfu Hólmfríður og Hildigunnur fundinn. 
 

8. Guðrún Erla Jónsdóttir stefnustjóri kynnti verkefnisáætlun heildarstefnu stjórnar OR. 

Verkefni verða þróuð áfram og kynnt stjórn í haust. 
 

9. Guðrún Erla kynnti framvindu stefnuverkefna. 
 

 Klukkan 16:00 yfirgáfu Guðrún Erla og Hildur Björnsdóttir fundinn. 
 

10. Lagt fram svar við fyrirspurn Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur, varðandi fráveitu gjaldskrá 

og fjárfestingar í Borgarbyggð. Fyrirspurnin var lögð fram á milli funda.  
 

11. Elín Smáradóttir gerði grein fyrir stöðu úrvinnslu ábendinga, sem fram komu í 

úttektarskýrslu innri endurskoðunar frá 2018.  
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12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 27. maí 2019, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

13. Umræður um kjör forstjóra. Ritari stjórnar vék af fundi. Forstjóri gerði grein fyrir sínum 

sjónarmiðum og vék að því búnu af fundi. Frestað.  

 

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 17:25.   
 

Næsti fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 24. júní 2019. 

 

Gylfi Magnússon, 

Hildur Björnsdóttir, Páll Gestsson, 

Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



1 

 

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 8. apríl kl. 13:00 var haldinn 274. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

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

Atladóttir, í fjarveru Kjartans Magnússonar, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal 

Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir sem tók þátt um síma.   
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason. 
 

Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir. 

 
 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fundargerð SF 273 samþykkt og undirrituð. Fundargerð aðalfundar lögð fram.  
 

2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála kynnti stöðu fjármögnunar, vinnu við 

skoðun uppskiptingar ON. Eftirfarandi var bókað: 

 

Stjórn OR styður áframhaldandi vinnu við áform um uppskiptingu Orku náttúrunnar 

ohf. í ljósi þeirrar óvissu um hvort fyrirtækið megi halda USD starfrækslumiðli áfram 

þar sem tekjur í ISK hafa hlutfallslega hækkað meira heldur en tekjur í USD. 
 

Lögð var fram áhættuskýrsla, dags. 29. mars 2019 sem Ingvar og Gísli Björn Björnsson 

gerðu grein fyrir.   
 

Klukkan 14:00 yfirgáfu Ingvar og Gísli Björn fundinn og kom þá inn á hann 

Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar OR. 
 

3. Minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 4. apríl 2019 lagt fram. 
 

4. Lagt var fram minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 21. mars 2019 sem Hildigunnur 

gerði grein fyrir. 
 

Klukkan 14:15 yfirgaf Hildigunnur fundinn. 
 

5. Lagt fram og rætt svar ritara stjórnar, dags. 8. apríl 2019, vegna fyrirspurnar Halldóru 

Lóu Þorvaldsdóttur, áheyrnarfulltrúa Borgarbyggðar um aðgengi og aðkomu að 

Deildartunguhver.  
 

6. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 5. apríl 2019, um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður. 
 

7. Önnur mál. 
 

a. Lagt fram fundarboð starfshóps um viðræður við kaup ríkisins á hlutum í 

Landsneti, dags. 4. apríl 2019, vegna fundar sem haldinn verður 11. apríl 2019.  
 

b. Brynhildur upplýsti að hún verði fjarverandi næstu tvo mánuði. Gylfi 

Magnússon mun á meðan stýra störfum stjórnar og Hildur Björnsdóttir mun taka 

sæti í dómnefnd um hugmyndasamkeppni um sýningu í Elliðaárstöðinni.   
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Fleira gerðist ekki.  

Fundi slitið kl. 15:00.   

 

Næsti fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 27. maí 2019. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir, 

Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, 

Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



GÆÐASTEFNA
Endurskoðun, mælingar og verkefni

Kynning fyrir stjórn OR 20.maí 2019

Kristjana Kjartansdóttir gæðastjóri og Skúli Skúlason framkvæmdastjóri þjónustu



Endurskoðun gæðastefnu og rökstuðningur fyrir breytingartillögu





Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og 

góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti. 

Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun1 liggja til grundvallar í allri starfseminni 

(framsýni, hagsýni, heiðarleiki).

Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila 

(heiðarleiki).

Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs (framsýni, hagsýni, heiðarleiki).

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.

1Lífsferilshugsun felur í sér að vinna með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni á líftíma, vistspori og förgun.

Tillaga að breyttu orðalagi gæðastefnunnar:



Áherslur í stjórnun eru að 

breytast – meiri áhersla á 

mannlega þáttinn.

Þessar áherslur endurspeglast 

í gæðastjórnunarstaðlinum 

ISO 9001.

Tillagan veitir starfsmönnum 

og stjórnendum betri 

leiðbeiningar en fyrra orðalag 

stefnunnar, án þess þó að 

breyta áherslum.

Rökstuðningur A: 



Rökstuðningur B: 
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Sterk tengsl eru á milli lykilárangurs og virkni (e. engagement) starfsfólks 1.

1 Gallup. Sótt 25.3.2019 af https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx

Tengsl á milli virkni 

starfsfólks og:



Heimild: Alexander Kjerulf (2017): Leading with happiness.

Rökstuðningur C: 



Mælingar: Lykilmælikvarði og aðrar mælingar



Lykilmælikvarði gæðastjórnunar: Ánægja viðskiptavina 
Lykilmælikvarðirnn er samþykktur hjá stjórn viðkomandi dótturfélags.



Þjónustuvísitala 2019

Aðferð:

Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.

Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.

Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.



Þjónustuvísitala 2018

Aðferð:

Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.

Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.

Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.



Þjónustuvísitala 2018

Aðferð:

Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.

Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.

Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.



NPS 2018

Aðferð:

Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.

Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.

Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.



NPS 2018

Aðferð:

Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.

Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.

Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.



Traust 2019

Aðferð:

Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.

Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.

Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.



Ánægjusímtöl 2018



Ánægjuvogin



Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun1 liggja til grundvallar í allri starfseminni.

1 2 3 4 5

Starfshópnum sem ég tilheyri tekst vel að leysa
þau vandamál sem upp koma

Ég leita stöðugt nýrra tækifæra til að bæta
árangur minn í starfi

Hlutfall mjög sammála og sammála á skalanum 1-5

2018 2014

Niðurstöður úr vinnustaðakönnun meðal allra starfsmanna



Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila.

1 2 3 4 5

Það er góður starfsandi innan starfshópsins sem
ég tilheyri

Ég fæ hrós/viðurkenningu frá samstarfsfólki þegar
mér tekst vel í starfi

Samstarf milli eininga innan míns sviðs/fyrirtækis
er gott

Hlutfall mjög sammála og sammála á skalanum 1-5

2018 2014

Niðurstöður úr vinnustaðakönnun meðal allra starfsmanna



Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs. 

1 2 3 4 5

Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um stefnu og
markmið fyrirtækisins

Mitt starf er mikilvægt fyrir fyrirtækið

Mér finnst frammistaða mín og árangur rétt metin

Ég ber mikið traust til framkvæmdastjóra míns
fyrirtækis eða sviðs

Þegar á heildina litið er ég ánægð(ur) með
stjórnun forstöðumanns minnar einingar

Hlutfall mjög sammála og sammála á skalanum 1-5

2018 2014

Niðurstöður úr vinnustaðakönnun meðal allra starfsmanna



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skýrt og skilgreint hvar á að skrá upplýsingar
og skjöl

Upplýst um breytingar á verklagi

Stjórnendur gefa út mikilvægt verklag /
mikilvægt verkleg skráð á einingu

Verklag aðgengilegt

Hlutfall mjög sammála og frekar sammála á skalanum 0-100%

Stjórnendur (24 svör) 77% Starfsmenn (141 svar) 62%

Niðurstöður úr könnun á verklagi (ferlar, verklýsingar, leiðbeiningar)

Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs. 



Viðfangsefni Gæðamála og stefnuverkefni



Stefnuverkefni 2019

• Bæta aðgengi að skráðu verklagi

– Könnun á ferlum og verklagi

– Betra yfirlit fyrir hvern starfsmann

– Nýtt ábendingakerfi

Stefnuverkefni 2018

• Skilvirkara stjórnunarkerfi

– Betri samræming stjórnunarkerfa (vikulegir töflufundir)

– Aukið virði í innri og ytri úttektum

Stefnuverkefni Gæðamála



• Innri og ytri úttektir (8 vottuð stjórnunarkerfi).

– Nýr vottunaraðili (BSI) og yfirfærsluúttekt. 

– Innleiðing og vottun á jafnlaunastaðli ÍST 85.

• Útgáfustýring gæðaskjala (1750 skjöl).

• Stuðningur og ráðgjöf 

– Verkefnastjórnun við skipulagsbreytingar Veitna.

– Stuðningur við innleiðingu persónuverndarlaga.

– Vinnustofur, kortlagning ferla, ráðgjöf, vitund og 

þjálfun. 

Rekstrarverkefni Gæðamála



Legg til að fundurinn samþykki svohljóðandi gæðastefnu:

Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og 

góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti. 

Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun1 liggja til grundvallar í allri starfseminni 

(framsýni, hagsýni, heiðarleiki).

Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila 

(heiðarleiki).

Stjórnendur styðja annað starfsfólk til árangurs (framsýni, hagsýni, heiðarleiki).

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.

1Lífsferilshugsun felur í sér að vinna með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni á líftíma, vistspori og förgun.



Stefnum á 

ÁRANGURSRÍKAR GÆÐASTUNDIR
alla daga



  

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 274 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 21. maí 2019  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 27. maí 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt.  
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 

Andakílsárvirkjun. Samráðsfundur haldinn þann 7. maí með fulltrúum landeigenda og sumarhúsaeigenda 
vegna vatnshæðar í Skorradalsvatni. Ákveðið að halda vinnustofu í júní um málefni Skorradalsvatns. 
 

Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 

Tilkynningar til leyfisveitenda.  

• Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar vegna viðgerðar á niðurrennslislögn að Gráuhnjúkum. 13.-18. maí. 

• Vikuna 13.-19. maí var hola sett í blástur í Hverahlíð vegna aflmælinga og verður svo fram í næstu viku. 

• Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun var stöðvuð 29. apríl – 20. maí vegna bilunar á þéttivatnslögn.  

• Í samráði við Stangveiðifélag Reykjavíkur voru lokur fullopnaðar í Árbæjarstíflu til að hleypa 
niðurgöngulaxi og laxaseiðum niður Elliðaár út í sjó og varna því að Árbæjarlón fyllist af aur. Reykjavíkur-
borg og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur var ekki tilkynnt um þessar aðgerðir og höfðu samband til að kanna 
málið. OR og ON munu fara vel yfir málið þannig að tilkynningar berist til allra hagsmunaaðila. 

• Andakílsárvirkjun. Í maí er áætlað að sleppa hluta af seiðum úr klakinu 2017 í tvær sleppitjarnir. 
Borun kaldavatnsholna í Engidal við Hellisheiðarvirkjunar. 23. apríl sást olíubrák á borplani. Verktaki 
hreinsaði olíuna upp og var magnið óverulegt.  
 

VEITUR:  
 

Fráveita:  

• Óhreinsað skólp fór í sjó í um 8 klst þann 14. maí í Faxaskjóli, Boðagranda og Ánanaustum vegna 
viðgerðar í hreinsistöðinni í Ánanaustum.  

Vatnsveita: 

• Skíðasvæðið í Bláfjöllum, Kópavogsbæ. Sipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að uppbygging á 
skíðasvæðinu skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Veitur eru að skoða hvort ástæða sé til að kæra. 

• Minniháttar mengunarslys í Gvendarbrunnahúsi,  2. maí. Óverulegt magn af olíu lak af kranabíl niður á 
steypt gólf í húsinu og á steypt plan. Olían hreinsuð upp.  

• Bíll ók útaf vegi í Heiðmörk 6. maí sl. Olía lak ekki út í umhverfið. 
 

Hitaveita og rafveita: Ekkert nýtt. 
 

 

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti apríl og maí undir mörkum 
 

Loftslagsmál. Loftslagsmælikvarði er á gulu 
 

Annað: 
 

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl 

• Samtal við Framtíðarhóp forsætisráðuneytis um loftslagsbreytingar.  OR og ON skiluðu umsögn 30. apríl 
og Veitur þann 8. maí. 

• Tillögur Náttúrufræðist. Íslands að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR vinnur umsögn. 

• Umsögn um lýsingu fyrir endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs vegna vatnsverndarhagsmuna á 
öryggissvæði vatnsverndar við Elliðavatn og í upplandi Kópavogs. Veitur skiluðu umsögn 24. apríl sl.   

Þekkingarmiðlun 

• Halldór Þorgeirsson formaður Loftslagsráðs og Cynthia Scharf hjá Carnegie Climate Geoengineering 
Governance Initative hittu umhverfisstjóra og sérfræðinga á Þróun 30. apríl til að fá innsýn í hvers vegna 
og hvernig OR réðst í CarbFix verkefnið á sínum tíma og hvernig OR samstæðan sér fyrir sér þróunina. 

• „Hvað höfum við gert? “Þáttaröð um loftslagsmál á RÚV 5. og 26. maí. Viðtal við Brynhildi stjórnar-
formann, Bjarna forstjóra og Hólmfríði umhverfisstjóra um CarbFix og Hafrúnu sölustjóra ON um rafbíla. 

• Orkustefna Íslands. Umhverfisstjóri ON tók þátt í pallborði á málþingi á vegum umhverfisfræðinga 2. maí.  

• Steinrennum loftslagsvandann. Bergur, Edda Sif og Sandra Ósk hjá Þróun birtu grein á visir.is 7. maí. 

https://www.visir.is/g/2019190509203/steinrennum-loftslagsvandann?fbclid=IwAR1v9Oe-qiCgX2lbpeXvFxbSNcJyQbmuuQZ_GJbx1aSJLp0BCrYHfttEkGs
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar 

Dagsetning: 21.5.2019  

 
Fjallið heldur áfram  

Eftir stutt borhlé síðan í janúar halda boranir eftir gufu áfram á Hengilsvæðinu. Borinn Þór frá 
Jarðborunum hefur nú tekið sér stöðu á Nesjavöllum og í maí hófst borun á vinnsluholunni NJ-31. 
Holan er staðsett við hliðina á NJ-11 sem er heitasta hola sem boruð hefur verið Henglinum. Við 
borun NJ-11 árið 1985 kom í ljós á rúmlega tveggja kílómetra dýpi yfirhitað jarðhitakerfi fyrir neðan 
það sem hægt er að kalla „hefðbundið jarðhitakerfi“ og mældist þar að minnsta kosti 380°C hiti og 
mikill þrýstingur. Hitinn og þrýstingurinn var það hár að óttast var að holan þyldi hann ekki og voru 
því neðstu 500 m holunnar fylltir upp með möl og yfirhitaða jarðhitakerfið lokað af. Borun þessarar 
holu og þessi mikli hiti og þrýstingur sem fannst í botni holunnar varð síðar kveikjan að IDDP 
djúpborunarverkefninu. Staðsetning og stefna NJ-31 tók mið af þessari reynslu frá 1985 og holan er 
boruð í aðra stefnu en NJ-11 og ekki er reiknað með að hitinn og þrýstingurinn í holunni verði jafn 
hár. Eftir borun NJ-31 fer borinn aftur á Hellisheiði þar sem boraðar verða tvær vinnsluholur í viðbót 
í og ein niðurdælingarhola. 

 
Auðlindamælikvarðar – uppfærsla að vori 
Auðlindamælikvarðar eru uppfærðir tvisvar á ári að vori og hausti. Þeir hafa nú verið uppfærðir 
samkvæmt stöðu svæðanna og útfrá vinnsluskýrslum fyrir árið 2018. 

 
Lághiti 
 

 
 
Staða lághitasvæðanna er að mestu óbreytt frá fyrra ári ef frá eru talin gagnamál í Rangárveitum 
sem eru komin í lag. Eftir að nýjasta holan var tekin í notkun í þeirri veitu er nú hægt að fylgjast náið 
með vatnsborði á svæðinu og dælingu úr holunni. Enn vantar þó forða fyrir veituna.  
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Vatnsból 

 
Staða vatnsbólanna er líka að mestu óbreytt nema að að vatnsból Akraness var lækkað um einn 
vegna ógnar við vatnsvernd. Töluverð umferð er í kringum vatnstökumannvirkin þar sem eru þar að 
auki gömul og mætti bæta. Ágreiningur er við landeigendur og því erfitt að takmarka umferð um 
svæðið. Einnig var vatnsbólinu á Seleyri bætt inn á mælikvarðann en Seleyri er vatnsból sem þjónar 
Borgarnesi ásamt Grábrók. Þar er vatnsvernd ógnað vegna nálægðar við þjóðveg nr.1. Í Heiðmörk 
hefur ástand vatnsgæða batnað með tilkomu nýrra dælna í Vatnsendakrikum sem voru notaðar í 
hlákuatburðum í vetur. Mælikvarðinn var þó ekki hækkaður að sinni þar sem vatnsgæði eru enn ekki 
alveg trygg á svæðinu. 

 
Háhiti 
 
Nesjavellir 

 
Tveir mælikvarðar á Nesjavöllum eru hækkaðir frá fyrra mati og fimm eru óbreyttir.  
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1. Mælikvarðinn fyrir vermi hefur verið hækkaður frá fyrra mati þar sem lækkun á vermi var 

minni er 50 kJ/kg. 

2. Mælikvarðinn fyrir R&Þ til framtíðar hefur verið hækkaður vegna þess að það er komin 

áætlun með rannsóknir á jöðrum núverandi vinnslusvæða og á nýjum svæðum í nágrenni 
Nesjavalla 

Ástæður þess að auðlindamælikvarðar Nesjavalla ná ekki hæstu einkunn eru eftirfarandi: 
1. Vinnsluþéttleiki. Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km2 á hluta vinnslusvæðisins 
2. Áhrif niðurdælingar. Áhrifa niðurdælingar gætir í grunnvatni og kemur fram í efna- og 

varmabreytingum. 

3. Staða vatnsbóls. Jarðhitavinnsla á Nesjavöllum hefur leitt til hita og efnabreytinga í 
grunnvatni við Þingvallavatn 

4. Forði til 10 ára. Ekki liggur fyrir áætlun um orkuöflun til að mæta dvínun jarðhitakerfisins 

næstu 10 árin 

 

Hellisheiði 

 
 

Einn mælikvarði á Hellisheiði hefur verið hækkaður frá fyrra mati og sex eru óbreyttir. 
1. Mælikvarðinn fyrir R&Þ til framtíðar hefur verið hækkaður vegna þess að það er komin 

áætlun um rannsóknir á nýjum svæðum í nágrenni Hellisheiðarvirkjunar 

Ástæður þess að auðlindamælikvarðar Nesjavalla ná ekki hæstu einkunn eru eftirfarandi: 
1. Vinnsluþéttleiki. Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km2 á hluta vinnslusvæðisins 
2. Áhrif niðurdælingar. Niðurdæling innan vinnslusvæðis er enn of mikil vegna tafa á 

framkvæmdarverkum í niðurdælingarveitu. 

3. Forði til 10 ára. Ekki liggur fyrir áætlun um orkuöflun til að mæta dvínun jarðhitakerfisins 

næstu 10 árin. 



Lykilverkefni 

heildarstefnu OR

- Áherslur -

Guðrún Erla Jónsdóttir

SF 275 Stjórnarfundur OR

27. maí 2019



• Stefnumótun stjórnar OR

• Áherslur stjórnar samþykktar 

25.3.2019

• „Stjórn OR mun leggja áherslu á 

tiltekin lykilverkefni sem tengjast 

grunnstoðum heildarstefnu 

fyrirtækisins“

• Markmiðin til 2023 höfð til 

hliðsjónar þar sem við á

Aðdragandi

• Ábyrgðaraðilar hverrar 

grunnstoðar og lykilverkefna

– Hildigunnur H. Thorsteinsson

– Hólmfríður Sigurðardóttir

– Ingvar Stefánsson

– Skúli Skúlason

– Sólrún Kristjánsdóttir

– Ábyrgðaraðilar hafa hist tvisvar 

sinnum. Hver þeirra búinn að 

taka verkefnið til sín og stofna 

sjálfstæðan hóp

MARKMIÐIN Upphafsstaða Raun MARKMIÐ

2018 2019   1 2023

Fjöldi rafbíla 8.699 8.920 40.000

Léttara kolefnisspor 18 % 40 %

Heil heim 4,0 % 3,6 %

Fjárhagslegt samfélagsspor Skattspor 6.550
í 

vinnslu

Ánægja starfsfólks 4,4 4,4 4,5

Góður samfélagsþegn 5,8 6,3



Lykilverkefni

FJÁRHAGSLEGUR 

STYRKUR OG 

HAGKVÆMNI 

GÓÐ OG ÖRUGG 

ÞJÓNUSTA

Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar 

með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði 

hagkvæmt og endurspegli aðstæður.

Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að 

vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu 

sem örvar orkuskipti. 

Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu 

hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar 

bæði lághita- og virkjanavatns. 

TIL FYRIRMYNDAR Í 

UMHVERFISMÁLUM 

ÁBYRG OG 

SJÁLFBÆR NÝTING 

NÁTTÚRUGÆÐA 

Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við 

með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að 

skilgreina viðmið og áherslur. 

EFTIRSÓKNARVERÐUR 

VINNUSTAÐUR

Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála 

varðandi mannauð og menningu og tryggja að 

markmið í jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna 

séu jafnan í heiðri höfð. 

Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem 

OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og 

skemmri tíma um réttindi og nýtingu. 

Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif 

loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir 

og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu. 



Áherslur til ársins 2023 

Samstæðumenning  Fyrirmyndarstjórnendur Jafnréttismál Hæfni og þekking 

Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 

 Skilgreina hvað einkennir 
samstæðumenningu OR (t.d. framsýn, 
snörp, lipur, árangursdrifin, skemmtileg 
og umhyggjusöm). 

 Vinna að því að samstæðan sé samhent 
heild en hvert fyrirtæki fái að efla sína 
menningu jafnframt. 

 Skilgreina skýra sýn fyrir alla 
samstæðuna varðandi virðiskeðju, 
hlutverk og árangur. 

 Útbúa vinnuumhverfi sem styður við 
teymisvinnu og verkefnamiðað 
vinnuskipulag. 

 

 Skýrar áherslur í stjórnun- til hvers er 
ætlast af stjórnendum og hvers geta 
þeir vænst af samstæðunni. 

 Skilgreina betur ábyrgð og 
umboðskeðju. 

 Efla endurgjafamenningu 

 Auka fjölbreytileika m.t.t. til dæmis 
kyns,aldurs, uppruna og mismunandi 
starfsgetu. 

 Vinna markvisst með undirliggjandi 
þætti í menningu sem hamla jafnrétti 
eins og ómeðvitaða fordóma o.fl 

 Kynna áherslur og árangur innan og 
utan samstæðu 

 

 Skilgreina hver er staðan í dag 
 Skilgreina hvað munum við þurfa með 

tilliti til framtíðarsýnar okkar 

 

EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR
Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttis-

og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð. 



ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA
Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri tíma um 

réttindi og nýtingu. 

Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari 

og auðlindanýtingu. 



TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og

áherslur. 

• ON

• GR

Áherslur til ársins 2023 

Gaslosun  Losun jarðhitavökva Rask  Skjálftavirkni 

Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 

 Hefja hagnýtingu CO2 á Hellisheiði 
 Hefja niðurdælingu á CO2 og H2S á 

Nesjavöllum 
 

 

 

 Enginn jarðhitavökvi verði losaður á 
yfirborði á Hellisheiði nema við 
stórfelldar bilanir eða nauðsynlegar 
viðhaldsaðgerðir sem hafa stórvægileg 
áhrif á niðurdælingarveitu 

 Finna bestu lausn til förgunar 
jarðhitavatns og annars affallsvatns frá 
Nesjavallavirkjun 

 Bæta varmanýtingu jarðhitavökva frá 
Hellisheiðarvirkjun í Jarðhitagarði og 
með aukningu í varmaframleiðslu fyrir 
hitaveitu 

 Lágmarka allt rask vegna framkvæmda 
 Frágangur vegna framkvæmda til 

fyrirmyndar og jafnóðum í verkum 
 Öll gróðurþekja frá röskuðum svæðum 

nýtt til frágangs  
 Aukin landgræðsla á rofnum svæðum 

utan framkvæmdasvæða á 
umráðasvæðum ON 

 Skógrækt á umráðasvæðum ON 

 Engir finnanlegir skjálftar í byggð 
vegna niðurdælingar á 
háhitasvæðum 

 Auka þekkingu á hvernig niðurdæling 
og vinnsla veldur jarðskjálftum 

 Áherslur til ársins 2023 

Léttara kolefnisspor  Bætt nýting -  minni sóun Lausn til framtíðar 

Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 

 Fækka ferðum milli GR og annara samstarfsaðila um 
bæinn  

 Hvetja starfsfólk til vistvænni fundarhátta  
 Þróa vinnuaðferðir sem létta kolefnisspor 
 Minnka kolefnisútblástur og leitast alltaf við að nota 

vistvænar og umhverfisvænar leiðir 

 Að innleiða leiðandi menningu sem hvetur til 
notkunar á fjarfundarbúnaði og minnkun 
kolefnislosunar 

 Vekja starfsmenn til umhugsunar og vitundar um 
hvernig megi draga úr kolefnisfótspori GR  

 Auka miðlun upplýsinga um umhverfimál  
 

 Auka vistvæn innkaup 
 Reglulegt viðhald á búnaði til að lengja líftíma 

hans  
 

 



TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og

áherslur. 

• Veitur



GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti. Fylgja 

eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns

• Orkuskipti



GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti. Fylgja 

eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns

• Dreifiveita hitaveitu



• Áherslur kynntar í dag

• Í kjölfarið áframhaldandi vinna, markmiðasetning og áætlanagerð

• Ráðgert að í haust muni hóparnir kynna aðgerðaráætlun, hver fyrir 

sig 

– Ábyrgðaraðilar vinni áfram með sínum hópum

– Stefnuverkefni og aðrar aðgerðir skilgreindar

– Markmið og mælikvarðar

Næstu skref





Framvinda 

stefnuverkefna í 

samstæðu
- maí-

Guðrún Erla Jónsdóttir

SF 275 Stjórnarfundur OR

27. maí 2019



• Nýtt Stefnubókhaldskerfið tekið í notkun. 

• Ábyrgð og eftirfylgni færð áfram til teyma og 

teymisstjóra. 

• Hnökrar í kerfinu og áskoranir við að færa áfram. 

• Verkefni tengd stefnumiðaðri menningu.

– Myndbönd á innri vef.

• OR bókin gefin út á ensku.

• Í upphafi árs var áætlað að farið yrði í 60 

stefnuverkefni í samstæðunni á árinu.

– Svipað og í fyrra.

– Nú búið að stofna til 62 stefnuverkefna. 

– 4 þeirra er lokið.

Það sem af er ári….

https://or-is.facebook.com/groups/veggurinn/permalink/2112898888786693/


Heildarstefna OR
Stefnuáætlun málaflokka : 

14 stefnuverkefni 46% framvinda

Einu stefnuverkefni lokið: Innleiðing Heimsmarkmiða SÞ í rafræna ársskýrslu : Rýni

Fjárhagslegur styrkur 

og hagkvæmni sem 

tryggir þjónustu í takt 

við þarfir samfélagsins

Virðing fyrir þörfum 

viðskiptavina og góð 

og örugg þjónusta

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN: 

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 

leiðarljósi

Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman

Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum

5 

stefnuverkefni

2 

stefnuverkefni

1 

stefnuverkefni

6

stefnuverkefni



Stefna Fjármála

Hagkvæmur rekstur og 

árangursríkt eftirlit
Þjónusta og ráðgjöf

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN:

Fjármálasvið sé eftirsóknarverður samstarfsaðili sem 

veitir framúrskarandi þjónustu

Einföld og skilvirk ferli 

Eftirsóknarverður vinnustaður

7 stefnuverkefni 39% framvinda

1 stefnuverkefni lokið: Græn skuldabréf

3 

stefnuverkefni
1 

stefnuverkefni

2 

stefnuverkefni

1 

stefnuverkefni



Stefna Þjónustu

Eftirsóknarverður vinnustaður

Ánægðir viðskiptavinir Þróun þjónustuleiða

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN:

Að Þjónusta sé í         

fremstu röð á sínu sviði

4 

stefnuverkefni

2 

stefnuverkefni

4 

stefnuverkefni

10 stefnuverkefni og 65% framvinda

2 stefnuverkefnum lokið : Fjölga vefskilum flutninga og þjónustukannanir 



1 

stefnuverkefni

Stefna Þróunar
2 stefnuverkefni 42% framvinda

1 

stefnuverkefni
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Stefna Veitna

14 stefnuverkefni 42% framvinda



Hagkvæmur vöxtur og
arðbær rekstur

Einföld og fljótvirk 
gæðaþjónusta

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

FRAMTÍÐARSÝN: 
Að Gagnaveita Reykjavíkur verði forystuafl á 

fjarskiptamarkaði og grunnstoð Íslendinga inn í 
framtíðar snjallsamfélag

Eftirsóknarverður vinnustaður með hvetjandi árangursmenningu (3)

Virk þátttaka í þróun snjallvæðingar 

Fremst í tækni og hagkvæmni

STEFNA GAGNAVEITU REYKJAVÍKUR

1 
stefnuverkefni

4 
stefnuverkefni

3 
stefnuverkefni

1 
stefnuverkefni

9 stefnuverkefni 18% framvinda



Stefna ON
5 stefnuverkefni 32% framvinda

2 stefnuverkefni

1 stefnuverkefni
1 

stefnuverkefni

1 
stefnuverkefni
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR - Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir 

Sendandi: Elín Smáradóttir og Bjarni Freyr Bjarnason 

Dagsetning: 27. maí 2019 

Efni: Svar við fyrirspurn um gjaldskrár í Borgarbyggð o.fl. 

Þann 8. maí sl. barst tölvupóstur frá Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur, áheyrnarfulltrúa 
Borgarbyggðar í stjórn OR til Elínar Smáradóttur, ritara stjórnar OR og Bjarna Bjarnasonar, 
forstjóra félagsins. Þar komu fram eftirfarandi spurningar: 

1. Hvernig voru fjárfestinga- og framkvæmdaáætlanir sem lagðar voru fram vegna 
framkvæmda í Borgarbyggð á vegum OR á árunum 2005 til og með 2018 vegna 
uppbygginga á:  

– vatnsmálum,  

– fráveitumálum  

– hitaveitumálum  

2. Ber OR engin skylda til að gæta jafnræðis við gjaldendur?  

3. Ítrekað hefur verið rætt um fjárfestingar í Borgarbyggð og að vegna þeirra séu 
gjöldin hærri. Til hversu margra ára eiga þau að vera hærri 

Spurningunum var svarað með tölvupósti og á fundi með fulltrúum Borgarbyggðar í 
Borgarnesi þann 16. maí sl. Eftirfarandi er samantekt um efnið: 

Forsendur gjaldskrár fráveitu og vatnsveitu í Borgarbyggð byggjast á samningum sem 
sveitarstjórn gerði við OR þegar veiturnar voru teknar yfir. Eins og fram kemur í 
meðfylgjandi samantekt fulltrúa allra eigenda OR frá árinu 2014 voru forsendurnar varðandi 
fráveituna þær að Borgarbyggð öðlaðist tiltekinn eignarhluta í OR og að til þess að það 
gæti orðið þyrfti gjaldskráin að vera hærri þar. Sú forsenda er ekki tímabundin.  

Varðandi jafnræði við gjaldendur er bent á ákvæði 15. gr. laga um fráveitur og 10. gr. laga 
um vatnsveitur þar sem fram kemur að heimilt sé að skipta starfssvæði í fráveitusvæði og 
setja sérstaka gjaldskrá fyrir hvert veitusvæði. 
 

Á stjórnarfundi 266 í október 2018 var lagt fram minnisblað Veitna vegna fyrirspurnar um 
afskriftir í Borgarbyggð, rekstrarreikninga vegna veituframkvæmda í Borgarbyggð, hvort 
arðgreiðslur gætu gengið upp í kostnaðinn og hvað stæði út af gagnvart Borgarbyggð ef 
gjaldskrár yrðu samræmdar. 

Samkvæmt minnisblaði Veitna þyrfti framlag Borgarbyggðar að vera um 4 milljarðar króna 
ef samræma ætti gjaldskrár fráveitunnar.  Þessi niðurstaða er mun hærri en fram kom í 
meðfylgjandi minnisblaði rýnihóps eigenda Orkuveitu Reykjavíkur um forsendur 
fráveitusamninga frá 2014 en þar var niðurstaðan að framlag Borgarbyggðar þyrfti að vera 

352 milljónir króna til að samræma gjaldskrár. 

Óskað var eftir útskýringum á því í hverju þessi mikla hækkun á framlagi lægi. 
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Minnisblað rýnihópsins byggði á upphaflegum samningum og forsendum um kostnað við 
uppbyggingu fráveitunnar í Borgarbyggð.  Upphaflegar forsendur gerðu ráð fyrir að: 

• fjárfesting vegna uppbyggingar fráveitukerfa næmi 516 mkr. að teknu tilliti til 
endurgreiðslu frá ríkissjóði samkvæmt lögum um stuðning við fráveituframkvæmdir 

sveitarfélaga sem áætlað var að næmu 57 mkr. Lagaákvæðið var fellt brott og kom 
því ekki til þessara endurgreiðslu.  Án endurgreiðslunnar var fjárfestingin áætluð 
573 mkr. á verðlagi ársins 2005.   

• að 9% hagræðing næðist á rekstrarútgöld í Borgarbyggð. 

 

Helstu skýringar fyrir hækkun framlags eru: 

• Bókfært verðmæti fráveitunnar í Borgarbyggð í árslok 2018 var áætlað 4.244 mkr. 

en uppreiknuð fjárfestingaráætlun er um 1.250 mkr. 
o upphafleg fjárfestingaráætlun, sem var frummat á uppbyggingarkostnaði 

þar sem hönnun lá ekki fyrir, var vanáætluð m.a. vegna þess að  
▪ við frumhönnun fráveitunnar hafði láðst að uppfæra einingaverð, 
▪ jarðvinna var vanáætluð,  
▪ framkvæmdir í klöppum var dýrari en áætlað var 

o ýmis óvænt atvik leiddu til aukinnar fjárfestingar sem voru t.d: 
▪ breytingar á sjávarbotni í og við lagnastæði aðalútrásar sem leiddu 

til þess að endurhanna þurfti sjólagnir,  
▪ auknar öryggiskröfur bæði á verkstað sem fólst meðal annars í 

girðingum og stærri skurðum sem leiðir til dýrari yfirborðsfrágangs 

og vegna vinnuaðstæðna á rekstrartíma 
o mikil hækkun á byggingavísitölu sem hefur hækkað um 100% frá 2005 og 

gengi sem var rúmlega 100% hærra en áætlað var þegar vörukaup fóru fram 
en flestir samningar um uppbyggingu fráveitunnar voru ýmist í EUR eða 
tengdir þróun byggingavísitölu.  Fjárfestingin var að mestu eftir hrun. 

o vegna PLANSINS var fjárfestingum frestað til 2016 og kostaði það bætur til 
verktaka. 

o hluti af fjárfestingu við fráveitukerfið í Borgarbyggð er vegna uppbyggingar 
nýrra hverfa sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í frumáætlun. 

o ekki kom til endurgreiðslu frá ríkissjóði samkvæmt lögum um stuðning við 
fráveituframkvæmdir þar sem lagaákvæðið var fellt brott. 

• áætluð hagræðing á rekstrarútgjöld hefur ekki náðst en rekstur fráveitunnar er á 

mjög víðfeðmu svæði. Árlegur rekstrarkostnaður er um 22% hærri en uppreiknaður 
rekstrarkostnaður samkvæmt upphaflegri áætlun gerði ráð fyrir 
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Eftirfarandi mynd sýnir heildararðsemi fráveitu í samanburði við fráveituna í Borgarbyggð: 

 

 

Eftirfarandi myndir sýna fjárfestingar í öllum miðlum Veitna í Borgarbyggð 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR - Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir 


Sendandi: Elín Smáradóttir og Bjarni Freyr Bjarnason 


Dagsetning: 27. maí 2019 


Efni: Svar við fyrirspurn um gjaldskrár í Borgarbyggð o.fl. 


Þann 8. maí sl. barst tölvupóstur frá Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur, áheyrnarfulltrúa 
Borgarbyggðar í stjórn OR til Elínar Smáradóttur, ritara stjórnar OR og Bjarna Bjarnasonar, 
forstjóra félagsins. Þar komu fram eftirfarandi spurningar: 


1. Hvernig voru fjárfestinga- og framkvæmdaáætlanir sem lagðar voru fram vegna 
framkvæmda í Borgarbyggð á vegum OR á árunum 2005 til og með 2018 vegna 
uppbygginga á:  


– vatnsmálum,  


– fráveitumálum  


– hitaveitumálum  


2. Ber OR engin skylda til að gæta jafnræðis við gjaldendur?  


3. Ítrekað hefur verið rætt um fjárfestingar í Borgarbyggð og að vegna þeirra séu 
gjöldin hærri. Til hversu margra ára eiga þau að vera hærri 


Spurningunum var svarað með tölvupósti og á fundi með fulltrúum Borgarbyggðar í 
Borgarnesi þann 16. maí sl. Eftirfarandi er samantekt um efnið: 


Forsendur gjaldskrár fráveitu og vatnsveitu í Borgarbyggð byggjast á samningum sem 
sveitarstjórn gerði við OR þegar veiturnar voru teknar yfir. Eins og fram kemur í 
meðfylgjandi samantekt fulltrúa allra eigenda OR frá árinu 2014 voru forsendurnar varðandi 
fráveituna þær að Borgarbyggð öðlaðist tiltekinn eignarhluta í OR og að til þess að það 
gæti orðið þyrfti gjaldskráin að vera hærri þar. Sú forsenda er ekki tímabundin.  


Varðandi jafnræði við gjaldendur er bent á ákvæði 15. gr. laga um fráveitur og 10. gr. laga 
um vatnsveitur þar sem fram kemur að heimilt sé að skipta starfssvæði í fráveitusvæði og 
setja sérstaka gjaldskrá fyrir hvert veitusvæði. 
 


Á stjórnarfundi 266 í október 2018 var lagt fram minnisblað Veitna vegna fyrirspurnar um 
afskriftir í Borgarbyggð, rekstrarreikninga vegna veituframkvæmda í Borgarbyggð, hvort 
arðgreiðslur gætu gengið upp í kostnaðinn og hvað stæði út af gagnvart Borgarbyggð ef 
gjaldskrár yrðu samræmdar. 


Samkvæmt minnisblaði Veitna þyrfti framlag Borgarbyggðar að vera um 4 milljarðar króna 
ef samræma ætti gjaldskrár fráveitunnar.  Þessi niðurstaða er mun hærri en fram kom í 
meðfylgjandi minnisblaði rýnihóps eigenda Orkuveitu Reykjavíkur um forsendur 
fráveitusamninga frá 2014 en þar var niðurstaðan að framlag Borgarbyggðar þyrfti að vera 


352 milljónir króna til að samræma gjaldskrár. 


Óskað var eftir útskýringum á því í hverju þessi mikla hækkun á framlagi lægi. 


 







  


 2 


Minnisblað rýnihópsins byggði á upphaflegum samningum og forsendum um kostnað við 
uppbyggingu fráveitunnar í Borgarbyggð.  Upphaflegar forsendur gerðu ráð fyrir að: 


• fjárfesting vegna uppbyggingar fráveitukerfa næmi 516 mkr. að teknu tilliti til 
endurgreiðslu frá ríkissjóði samkvæmt lögum um stuðning við fráveituframkvæmdir 


sveitarfélaga sem áætlað var að næmu 57 mkr. Lagaákvæðið var fellt brott og kom 
því ekki til þessara endurgreiðslu.  Án endurgreiðslunnar var fjárfestingin áætluð 
573 mkr. á verðlagi ársins 2005.   


• að 9% hagræðing næðist á rekstrarútgöld í Borgarbyggð. 


 


Helstu skýringar fyrir hækkun framlags eru: 


• Bókfært verðmæti fráveitunnar í Borgarbyggð í árslok 2018 var áætlað 4.244 mkr. 


en uppreiknuð fjárfestingaráætlun er um 1.250 mkr. 
o upphafleg fjárfestingaráætlun, sem var frummat á uppbyggingarkostnaði 


þar sem hönnun lá ekki fyrir, var vanáætluð m.a. vegna þess að  
▪ við frumhönnun fráveitunnar hafði láðst að uppfæra einingaverð, 
▪ jarðvinna var vanáætluð,  
▪ framkvæmdir í klöppum var dýrari en áætlað var 


o ýmis óvænt atvik leiddu til aukinnar fjárfestingar sem voru t.d: 
▪ breytingar á sjávarbotni í og við lagnastæði aðalútrásar sem leiddu 


til þess að endurhanna þurfti sjólagnir,  
▪ auknar öryggiskröfur bæði á verkstað sem fólst meðal annars í 


girðingum og stærri skurðum sem leiðir til dýrari yfirborðsfrágangs 


og vegna vinnuaðstæðna á rekstrartíma 
o mikil hækkun á byggingavísitölu sem hefur hækkað um 100% frá 2005 og 


gengi sem var rúmlega 100% hærra en áætlað var þegar vörukaup fóru fram 
en flestir samningar um uppbyggingu fráveitunnar voru ýmist í EUR eða 
tengdir þróun byggingavísitölu.  Fjárfestingin var að mestu eftir hrun. 


o vegna PLANSINS var fjárfestingum frestað til 2016 og kostaði það bætur til 
verktaka. 


o hluti af fjárfestingu við fráveitukerfið í Borgarbyggð er vegna uppbyggingar 
nýrra hverfa sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í frumáætlun. 


o ekki kom til endurgreiðslu frá ríkissjóði samkvæmt lögum um stuðning við 
fráveituframkvæmdir þar sem lagaákvæðið var fellt brott. 


• áætluð hagræðing á rekstrarútgjöld hefur ekki náðst en rekstur fráveitunnar er á 


mjög víðfeðmu svæði. Árlegur rekstrarkostnaður er um 22% hærri en uppreiknaður 
rekstrarkostnaður samkvæmt upphaflegri áætlun gerði ráð fyrir 
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Eftirfarandi mynd sýnir heildararðsemi fráveitu í samanburði við fráveituna í Borgarbyggð: 


 


 


Eftirfarandi myndir sýna fjárfestingar í öllum miðlum Veitna í Borgarbyggð 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 


Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 


Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar 


Dagsetning: 21.5.2019  


 
Fjallið heldur áfram  


Eftir stutt borhlé síðan í janúar halda boranir eftir gufu áfram á Hengilsvæðinu. Borinn Þór frá 
Jarðborunum hefur nú tekið sér stöðu á Nesjavöllum og í maí hófst borun á vinnsluholunni NJ-31. 
Holan er staðsett við hliðina á NJ-11 sem er heitasta hola sem boruð hefur verið Henglinum. Við 
borun NJ-11 árið 1985 kom í ljós á rúmlega tveggja kílómetra dýpi yfirhitað jarðhitakerfi fyrir neðan 
það sem hægt er að kalla „hefðbundið jarðhitakerfi“ og mældist þar að minnsta kosti 380°C hiti og 
mikill þrýstingur. Hitinn og þrýstingurinn var það hár að óttast var að holan þyldi hann ekki og voru 
því neðstu 500 m holunnar fylltir upp með möl og yfirhitaða jarðhitakerfið lokað af. Borun þessarar 
holu og þessi mikli hiti og þrýstingur sem fannst í botni holunnar varð síðar kveikjan að IDDP 
djúpborunarverkefninu. Staðsetning og stefna NJ-31 tók mið af þessari reynslu frá 1985 og holan er 
boruð í aðra stefnu en NJ-11 og ekki er reiknað með að hitinn og þrýstingurinn í holunni verði jafn 
hár. Eftir borun NJ-31 fer borinn aftur á Hellisheiði þar sem boraðar verða tvær vinnsluholur í viðbót 
í og ein niðurdælingarhola. 


 
Auðlindamælikvarðar – uppfærsla að vori 
Auðlindamælikvarðar eru uppfærðir tvisvar á ári að vori og hausti. Þeir hafa nú verið uppfærðir 
samkvæmt stöðu svæðanna og útfrá vinnsluskýrslum fyrir árið 2018. 


 
Lághiti 
 


 
 
Staða lághitasvæðanna er að mestu óbreytt frá fyrra ári ef frá eru talin gagnamál í Rangárveitum 
sem eru komin í lag. Eftir að nýjasta holan var tekin í notkun í þeirri veitu er nú hægt að fylgjast náið 
með vatnsborði á svæðinu og dælingu úr holunni. Enn vantar þó forða fyrir veituna.  
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Vatnsból 


 
Staða vatnsbólanna er líka að mestu óbreytt nema að að vatnsból Akraness var lækkað um einn 
vegna ógnar við vatnsvernd. Töluverð umferð er í kringum vatnstökumannvirkin þar sem eru þar að 
auki gömul og mætti bæta. Ágreiningur er við landeigendur og því erfitt að takmarka umferð um 
svæðið. Einnig var vatnsbólinu á Seleyri bætt inn á mælikvarðann en Seleyri er vatnsból sem þjónar 
Borgarnesi ásamt Grábrók. Þar er vatnsvernd ógnað vegna nálægðar við þjóðveg nr.1. Í Heiðmörk 
hefur ástand vatnsgæða batnað með tilkomu nýrra dælna í Vatnsendakrikum sem voru notaðar í 
hlákuatburðum í vetur. Mælikvarðinn var þó ekki hækkaður að sinni þar sem vatnsgæði eru enn ekki 
alveg trygg á svæðinu. 


 
Háhiti 
 
Nesjavellir 


 
Tveir mælikvarðar á Nesjavöllum eru hækkaðir frá fyrra mati og fimm eru óbreyttir.  
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1. Mælikvarðinn fyrir vermi hefur verið hækkaður frá fyrra mati þar sem lækkun á vermi var 


minni er 50 kJ/kg. 


2. Mælikvarðinn fyrir R&Þ til framtíðar hefur verið hækkaður vegna þess að það er komin 


áætlun með rannsóknir á jöðrum núverandi vinnslusvæða og á nýjum svæðum í nágrenni 
Nesjavalla 


Ástæður þess að auðlindamælikvarðar Nesjavalla ná ekki hæstu einkunn eru eftirfarandi: 
1. Vinnsluþéttleiki. Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km2 á hluta vinnslusvæðisins 
2. Áhrif niðurdælingar. Áhrifa niðurdælingar gætir í grunnvatni og kemur fram í efna- og 


varmabreytingum. 


3. Staða vatnsbóls. Jarðhitavinnsla á Nesjavöllum hefur leitt til hita og efnabreytinga í 
grunnvatni við Þingvallavatn 


4. Forði til 10 ára. Ekki liggur fyrir áætlun um orkuöflun til að mæta dvínun jarðhitakerfisins 


næstu 10 árin 


 


Hellisheiði 


 
 


Einn mælikvarði á Hellisheiði hefur verið hækkaður frá fyrra mati og sex eru óbreyttir. 
1. Mælikvarðinn fyrir R&Þ til framtíðar hefur verið hækkaður vegna þess að það er komin 


áætlun um rannsóknir á nýjum svæðum í nágrenni Hellisheiðarvirkjunar 


Ástæður þess að auðlindamælikvarðar Nesjavalla ná ekki hæstu einkunn eru eftirfarandi: 
1. Vinnsluþéttleiki. Massavinnsla meiri en 200 kg/s/km2 á hluta vinnslusvæðisins 
2. Áhrif niðurdælingar. Niðurdæling innan vinnslusvæðis er enn of mikil vegna tafa á 


framkvæmdarverkum í niðurdælingarveitu. 


3. Forði til 10 ára. Ekki liggur fyrir áætlun um orkuöflun til að mæta dvínun jarðhitakerfisins 


næstu 10 árin. 








GÆÐASTEFNA
Endurskoðun, mælingar og verkefni


Kynning fyrir stjórn OR 20.maí 2019


Kristjana Kjartansdóttir gæðastjóri og Skúli Skúlason framkvæmdastjóri þjónustu







Endurskoðun gæðastefnu og rökstuðningur fyrir breytingartillögu











Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og 


góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti. 


Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun1 liggja til grundvallar í allri starfseminni 


(framsýni, hagsýni, heiðarleiki).


Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila 


(heiðarleiki).


Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs (framsýni, hagsýni, heiðarleiki).


Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.


1Lífsferilshugsun felur í sér að vinna með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni á líftíma, vistspori og förgun.


Tillaga að breyttu orðalagi gæðastefnunnar:







Áherslur í stjórnun eru að 


breytast – meiri áhersla á 


mannlega þáttinn.


Þessar áherslur endurspeglast 


í gæðastjórnunarstaðlinum 


ISO 9001.


Tillagan veitir starfsmönnum 


og stjórnendum betri 


leiðbeiningar en fyrra orðalag 


stefnunnar, án þess þó að 


breyta áherslum.


Rökstuðningur A: 







Rökstuðningur B: 
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Sterk tengsl eru á milli lykilárangurs og virkni (e. engagement) starfsfólks 1.


1 Gallup. Sótt 25.3.2019 af https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx


Tengsl á milli virkni 


starfsfólks og:







Heimild: Alexander Kjerulf (2017): Leading with happiness.


Rökstuðningur C: 







Mælingar: Lykilmælikvarði og aðrar mælingar







Lykilmælikvarði gæðastjórnunar: Ánægja viðskiptavina 
Lykilmælikvarðirnn er samþykktur hjá stjórn viðkomandi dótturfélags.







Þjónustuvísitala 2019


Aðferð:


Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.


Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.


Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.







Þjónustuvísitala 2018


Aðferð:


Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.


Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.


Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.







Þjónustuvísitala 2018


Aðferð:


Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.


Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.


Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.







NPS 2018


Aðferð:


Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.


Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.


Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.







NPS 2018


Aðferð:


Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.


Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.


Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.







Traust 2019


Aðferð:


Allir sem hafa átt í samskiptum við Veitur fá könnun senda á netfang sitt.


Svörin fyrir árið 2018 byggja á um 2.500 svörum.


Heimsóknarkannanir hafa ekki verið unnar fyrir Veitur að undaförnu.







Ánægjusímtöl 2018







Ánægjuvogin







Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun1 liggja til grundvallar í allri starfseminni.


1 2 3 4 5


Starfshópnum sem ég tilheyri tekst vel að leysa
þau vandamál sem upp koma


Ég leita stöðugt nýrra tækifæra til að bæta
árangur minn í starfi


Hlutfall mjög sammála og sammála á skalanum 1-5


2018 2014


Niðurstöður úr vinnustaðakönnun meðal allra starfsmanna







Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila.


1 2 3 4 5


Það er góður starfsandi innan starfshópsins sem
ég tilheyri


Ég fæ hrós/viðurkenningu frá samstarfsfólki þegar
mér tekst vel í starfi


Samstarf milli eininga innan míns sviðs/fyrirtækis
er gott


Hlutfall mjög sammála og sammála á skalanum 1-5


2018 2014


Niðurstöður úr vinnustaðakönnun meðal allra starfsmanna







Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs. 


1 2 3 4 5


Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um stefnu og
markmið fyrirtækisins


Mitt starf er mikilvægt fyrir fyrirtækið


Mér finnst frammistaða mín og árangur rétt metin


Ég ber mikið traust til framkvæmdastjóra míns
fyrirtækis eða sviðs


Þegar á heildina litið er ég ánægð(ur) með
stjórnun forstöðumanns minnar einingar


Hlutfall mjög sammála og sammála á skalanum 1-5


2018 2014


Niðurstöður úr vinnustaðakönnun meðal allra starfsmanna







0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Skýrt og skilgreint hvar á að skrá upplýsingar
og skjöl


Upplýst um breytingar á verklagi


Stjórnendur gefa út mikilvægt verklag /
mikilvægt verkleg skráð á einingu


Verklag aðgengilegt


Hlutfall mjög sammála og frekar sammála á skalanum 0-100%


Stjórnendur (24 svör) 77% Starfsmenn (141 svar) 62%


Niðurstöður úr könnun á verklagi (ferlar, verklýsingar, leiðbeiningar)


Aðrar mælingar sem tengjast áherslum gæðastefnunnar.
Stjórnendur styðja starfsmenn til árangurs. 







Viðfangsefni Gæðamála og stefnuverkefni







Stefnuverkefni 2019


• Bæta aðgengi að skráðu verklagi


– Könnun á ferlum og verklagi


– Betra yfirlit fyrir hvern starfsmann


– Nýtt ábendingakerfi


Stefnuverkefni 2018


• Skilvirkara stjórnunarkerfi


– Betri samræming stjórnunarkerfa (vikulegir töflufundir)


– Aukið virði í innri og ytri úttektum


Stefnuverkefni Gæðamála







• Innri og ytri úttektir (8 vottuð stjórnunarkerfi).


– Nýr vottunaraðili (BSI) og yfirfærsluúttekt. 


– Innleiðing og vottun á jafnlaunastaðli ÍST 85.


• Útgáfustýring gæðaskjala (1750 skjöl).


• Stuðningur og ráðgjöf 


– Verkefnastjórnun við skipulagsbreytingar Veitna.


– Stuðningur við innleiðingu persónuverndarlaga.


– Vinnustofur, kortlagning ferla, ráðgjöf, vitund og 


þjálfun. 


Rekstrarverkefni Gæðamála







Legg til að fundurinn samþykki svohljóðandi gæðastefnu:


Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og 


góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti. 


Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun1 liggja til grundvallar í allri starfseminni 


(framsýni, hagsýni, heiðarleiki).


Starfsfólk kemur fram af virðingu og jákvæðni við hvert annað, viðskiptavini og hagsmunaaðila 


(heiðarleiki).


Stjórnendur styðja annað starfsfólk til árangurs (framsýni, hagsýni, heiðarleiki).


Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.


1Lífsferilshugsun felur í sér að vinna með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni á líftíma, vistspori og förgun.







Stefnum á 


ÁRANGURSRÍKAR GÆÐASTUNDIR
alla daga








1 


 


STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2019, mánudaginn 8. apríl kl. 13:00 var haldinn 274. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 


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


Atladóttir, í fjarveru Kjartans Magnússonar, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal 


Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir sem tók þátt um síma.   
 


Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason. 
 


Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir. 


 
 
 


Þetta gerðist: 
 


1. Fundargerð SF 273 samþykkt og undirrituð. Fundargerð aðalfundar lögð fram.  
 


2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála kynnti stöðu fjármögnunar, vinnu við 


skoðun uppskiptingar ON. Eftirfarandi var bókað: 


 


Stjórn OR styður áframhaldandi vinnu við áform um uppskiptingu Orku náttúrunnar 


ohf. í ljósi þeirrar óvissu um hvort fyrirtækið megi halda USD starfrækslumiðli áfram 


þar sem tekjur í ISK hafa hlutfallslega hækkað meira heldur en tekjur í USD. 
 


Lögð var fram áhættuskýrsla, dags. 29. mars 2019 sem Ingvar og Gísli Björn Björnsson 


gerðu grein fyrir.   
 


Klukkan 14:00 yfirgáfu Ingvar og Gísli Björn fundinn og kom þá inn á hann 


Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar OR. 
 


3. Minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 4. apríl 2019 lagt fram. 
 


4. Lagt var fram minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 21. mars 2019 sem Hildigunnur 


gerði grein fyrir. 
 


Klukkan 14:15 yfirgaf Hildigunnur fundinn. 
 


5. Lagt fram og rætt svar ritara stjórnar, dags. 8. apríl 2019, vegna fyrirspurnar Halldóru 


Lóu Þorvaldsdóttur, áheyrnarfulltrúa Borgarbyggðar um aðgengi og aðkomu að 


Deildartunguhver.  
 


6. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 5. apríl 2019, um starfsemina á milli 


stjórnarfunda. Umræður. 
 


7. Önnur mál. 
 


a. Lagt fram fundarboð starfshóps um viðræður við kaup ríkisins á hlutum í 


Landsneti, dags. 4. apríl 2019, vegna fundar sem haldinn verður 11. apríl 2019.  
 


b. Brynhildur upplýsti að hún verði fjarverandi næstu tvo mánuði. Gylfi 


Magnússon mun á meðan stýra störfum stjórnar og Hildur Björnsdóttir mun taka 


sæti í dómnefnd um hugmyndasamkeppni um sýningu í Elliðaárstöðinni.   
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Fleira gerðist ekki.  


Fundi slitið kl. 15:00.   


 


Næsti fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 27. maí 2019. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir, 


Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Katrín Atladóttir, 


Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 








Framvinda 


stefnuverkefna í 


samstæðu
- maí-


Guðrún Erla Jónsdóttir


SF 275 Stjórnarfundur OR


27. maí 2019







• Nýtt Stefnubókhaldskerfið tekið í notkun. 


• Ábyrgð og eftirfylgni færð áfram til teyma og 


teymisstjóra. 


• Hnökrar í kerfinu og áskoranir við að færa áfram. 


• Verkefni tengd stefnumiðaðri menningu.


– Myndbönd á innri vef.


• OR bókin gefin út á ensku.


• Í upphafi árs var áætlað að farið yrði í 60 


stefnuverkefni í samstæðunni á árinu.


– Svipað og í fyrra.


– Nú búið að stofna til 62 stefnuverkefna. 


– 4 þeirra er lokið.


Það sem af er ári….



https://or-is.facebook.com/groups/veggurinn/permalink/2112898888786693/





Heildarstefna OR
Stefnuáætlun málaflokka : 


14 stefnuverkefni 46% framvinda


Einu stefnuverkefni lokið: Innleiðing Heimsmarkmiða SÞ í rafræna ársskýrslu : Rýni


Fjárhagslegur styrkur 


og hagkvæmni sem 


tryggir þjónustu í takt 


við þarfir samfélagsins


Virðing fyrir þörfum 


viðskiptavina og góð 


og örugg þjónusta


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN: 


Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að 


leiðarljósi


Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman


Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt


Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum


5 


stefnuverkefni


2 


stefnuverkefni


1 


stefnuverkefni


6


stefnuverkefni







Stefna Fjármála


Hagkvæmur rekstur og 


árangursríkt eftirlit
Þjónusta og ráðgjöf


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN:


Fjármálasvið sé eftirsóknarverður samstarfsaðili sem 


veitir framúrskarandi þjónustu


Einföld og skilvirk ferli 


Eftirsóknarverður vinnustaður


7 stefnuverkefni 39% framvinda


1 stefnuverkefni lokið: Græn skuldabréf


3 


stefnuverkefni
1 


stefnuverkefni


2 


stefnuverkefni


1 


stefnuverkefni







Stefna Þjónustu


Eftirsóknarverður vinnustaður


Ánægðir viðskiptavinir Þróun þjónustuleiða


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN:


Að Þjónusta sé í         


fremstu röð á sínu sviði


4 


stefnuverkefni


2 


stefnuverkefni


4 


stefnuverkefni


10 stefnuverkefni og 65% framvinda


2 stefnuverkefnum lokið : Fjölga vefskilum flutninga og þjónustukannanir 







1 


stefnuverkefni


Stefna Þróunar
2 stefnuverkefni 42% framvinda


1 


stefnuverkefni
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Stefna Veitna


14 stefnuverkefni 42% framvinda







Hagkvæmur vöxtur og
arðbær rekstur


Einföld og fljótvirk 
gæðaþjónusta


FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI


FRAMTÍÐARSÝN: 
Að Gagnaveita Reykjavíkur verði forystuafl á 


fjarskiptamarkaði og grunnstoð Íslendinga inn í 
framtíðar snjallsamfélag


Eftirsóknarverður vinnustaður með hvetjandi árangursmenningu (3)


Virk þátttaka í þróun snjallvæðingar 


Fremst í tækni og hagkvæmni


STEFNA GAGNAVEITU REYKJAVÍKUR


1 
stefnuverkefni


4 
stefnuverkefni


3 
stefnuverkefni


1 
stefnuverkefni


9 stefnuverkefni 18% framvinda







Stefna ON
5 stefnuverkefni 32% framvinda


2 stefnuverkefni


1 stefnuverkefni
1 


stefnuverkefni


1 
stefnuverkefni
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 274 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 21. maí 2019  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 27. maí 2019. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt.  
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
 


Andakílsárvirkjun. Samráðsfundur haldinn þann 7. maí með fulltrúum landeigenda og sumarhúsaeigenda 
vegna vatnshæðar í Skorradalsvatni. Ákveðið að halda vinnustofu í júní um málefni Skorradalsvatns. 
 


Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu. 
 


Tilkynningar til leyfisveitenda.  


• Rennsli á yfirfall Hellisheiðarvirkjunar vegna viðgerðar á niðurrennslislögn að Gráuhnjúkum. 13.-18. maí. 


• Vikuna 13.-19. maí var hola sett í blástur í Hverahlíð vegna aflmælinga og verður svo fram í næstu viku. 


• Lofthreinsistöðin við Hellisheiðarvirkjun var stöðvuð 29. apríl – 20. maí vegna bilunar á þéttivatnslögn.  


• Í samráði við Stangveiðifélag Reykjavíkur voru lokur fullopnaðar í Árbæjarstíflu til að hleypa 
niðurgöngulaxi og laxaseiðum niður Elliðaár út í sjó og varna því að Árbæjarlón fyllist af aur. Reykjavíkur-
borg og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur var ekki tilkynnt um þessar aðgerðir og höfðu samband til að kanna 
málið. OR og ON munu fara vel yfir málið þannig að tilkynningar berist til allra hagsmunaaðila. 


• Andakílsárvirkjun. Í maí er áætlað að sleppa hluta af seiðum úr klakinu 2017 í tvær sleppitjarnir. 
Borun kaldavatnsholna í Engidal við Hellisheiðarvirkjunar. 23. apríl sást olíubrák á borplani. Verktaki 
hreinsaði olíuna upp og var magnið óverulegt.  
 


VEITUR:  
 


Fráveita:  


• Óhreinsað skólp fór í sjó í um 8 klst þann 14. maí í Faxaskjóli, Boðagranda og Ánanaustum vegna 
viðgerðar í hreinsistöðinni í Ánanaustum.  


Vatnsveita: 


• Skíðasvæðið í Bláfjöllum, Kópavogsbæ. Sipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að uppbygging á 
skíðasvæðinu skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Veitur eru að skoða hvort ástæða sé til að kæra. 


• Minniháttar mengunarslys í Gvendarbrunnahúsi,  2. maí. Óverulegt magn af olíu lak af kranabíl niður á 
steypt gólf í húsinu og á steypt plan. Olían hreinsuð upp.  


• Bíll ók útaf vegi í Heiðmörk 6. maí sl. Olía lak ekki út í umhverfið. 
 


Hitaveita og rafveita: Ekkert nýtt. 
 


 


Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti apríl og maí undir mörkum 
 


Loftslagsmál. Loftslagsmælikvarði er á gulu 
 


Annað: 
 


Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl 


• Samtal við Framtíðarhóp forsætisráðuneytis um loftslagsbreytingar.  OR og ON skiluðu umsögn 30. apríl 
og Veitur þann 8. maí. 


• Tillögur Náttúrufræðist. Íslands að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR vinnur umsögn. 


• Umsögn um lýsingu fyrir endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs vegna vatnsverndarhagsmuna á 
öryggissvæði vatnsverndar við Elliðavatn og í upplandi Kópavogs. Veitur skiluðu umsögn 24. apríl sl.   


Þekkingarmiðlun 


• Halldór Þorgeirsson formaður Loftslagsráðs og Cynthia Scharf hjá Carnegie Climate Geoengineering 
Governance Initative hittu umhverfisstjóra og sérfræðinga á Þróun 30. apríl til að fá innsýn í hvers vegna 
og hvernig OR réðst í CarbFix verkefnið á sínum tíma og hvernig OR samstæðan sér fyrir sér þróunina. 


• „Hvað höfum við gert? “Þáttaröð um loftslagsmál á RÚV 5. og 26. maí. Viðtal við Brynhildi stjórnar-
formann, Bjarna forstjóra og Hólmfríði umhverfisstjóra um CarbFix og Hafrúnu sölustjóra ON um rafbíla. 


• Orkustefna Íslands. Umhverfisstjóri ON tók þátt í pallborði á málþingi á vegum umhverfisfræðinga 2. maí.  


• Steinrennum loftslagsvandann. Bergur, Edda Sif og Sandra Ósk hjá Þróun birtu grein á visir.is 7. maí. 



https://www.visir.is/g/2019190509203/steinrennum-loftslagsvandann?fbclid=IwAR1v9Oe-qiCgX2lbpeXvFxbSNcJyQbmuuQZ_GJbx1aSJLp0BCrYHfttEkGs






Lykilverkefni 


heildarstefnu OR


- Áherslur -


Guðrún Erla Jónsdóttir


SF 275 Stjórnarfundur OR


27. maí 2019







• Stefnumótun stjórnar OR


• Áherslur stjórnar samþykktar 


25.3.2019


• „Stjórn OR mun leggja áherslu á 


tiltekin lykilverkefni sem tengjast 


grunnstoðum heildarstefnu 


fyrirtækisins“


• Markmiðin til 2023 höfð til 


hliðsjónar þar sem við á


Aðdragandi


• Ábyrgðaraðilar hverrar 


grunnstoðar og lykilverkefna


– Hildigunnur H. Thorsteinsson


– Hólmfríður Sigurðardóttir


– Ingvar Stefánsson


– Skúli Skúlason


– Sólrún Kristjánsdóttir


– Ábyrgðaraðilar hafa hist tvisvar 


sinnum. Hver þeirra búinn að 


taka verkefnið til sín og stofna 


sjálfstæðan hóp


MARKMIÐIN Upphafsstaða Raun MARKMIÐ


2018 2019   1 2023


Fjöldi rafbíla 8.699 8.920 40.000


Léttara kolefnisspor 18 % 40 %


Heil heim 4,0 % 3,6 %


Fjárhagslegt samfélagsspor Skattspor 6.550
í 


vinnslu


Ánægja starfsfólks 4,4 4,4 4,5


Góður samfélagsþegn 5,8 6,3







Lykilverkefni


FJÁRHAGSLEGUR 


STYRKUR OG 


HAGKVÆMNI 


GÓÐ OG ÖRUGG 


ÞJÓNUSTA


Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar 


með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði 


hagkvæmt og endurspegli aðstæður.


Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að 


vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu 


sem örvar orkuskipti. 


Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu 


hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar 


bæði lághita- og virkjanavatns. 


TIL FYRIRMYNDAR Í 


UMHVERFISMÁLUM 


ÁBYRG OG 


SJÁLFBÆR NÝTING 


NÁTTÚRUGÆÐA 


Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við 


með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að 


skilgreina viðmið og áherslur. 


EFTIRSÓKNARVERÐUR 


VINNUSTAÐUR


Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála 


varðandi mannauð og menningu og tryggja að 


markmið í jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna 


séu jafnan í heiðri höfð. 


Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem 


OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og 


skemmri tíma um réttindi og nýtingu. 


Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif 


loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir 


og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu. 







Áherslur til ársins 2023 


Samstæðumenning  Fyrirmyndarstjórnendur Jafnréttismál Hæfni og þekking 


Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 


 Skilgreina hvað einkennir 
samstæðumenningu OR (t.d. framsýn, 
snörp, lipur, árangursdrifin, skemmtileg 
og umhyggjusöm). 


 Vinna að því að samstæðan sé samhent 
heild en hvert fyrirtæki fái að efla sína 
menningu jafnframt. 


 Skilgreina skýra sýn fyrir alla 
samstæðuna varðandi virðiskeðju, 
hlutverk og árangur. 


 Útbúa vinnuumhverfi sem styður við 
teymisvinnu og verkefnamiðað 
vinnuskipulag. 


 


 Skýrar áherslur í stjórnun- til hvers er 
ætlast af stjórnendum og hvers geta 
þeir vænst af samstæðunni. 


 Skilgreina betur ábyrgð og 
umboðskeðju. 


 Efla endurgjafamenningu 


 Auka fjölbreytileika m.t.t. til dæmis 
kyns,aldurs, uppruna og mismunandi 
starfsgetu. 


 Vinna markvisst með undirliggjandi 
þætti í menningu sem hamla jafnrétti 
eins og ómeðvitaða fordóma o.fl 


 Kynna áherslur og árangur innan og 
utan samstæðu 


 


 Skilgreina hver er staðan í dag 
 Skilgreina hvað munum við þurfa með 


tilliti til framtíðarsýnar okkar 


 


EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR
Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttis-


og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð. 







ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA
Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri tíma um 


réttindi og nýtingu. 


Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari 


og auðlindanýtingu. 







TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og


áherslur. 


• ON


• GR


Áherslur til ársins 2023 


Gaslosun  Losun jarðhitavökva Rask  Skjálftavirkni 


Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 


 Hefja hagnýtingu CO2 á Hellisheiði 
 Hefja niðurdælingu á CO2 og H2S á 


Nesjavöllum 
 


 


 


 Enginn jarðhitavökvi verði losaður á 
yfirborði á Hellisheiði nema við 
stórfelldar bilanir eða nauðsynlegar 
viðhaldsaðgerðir sem hafa stórvægileg 
áhrif á niðurdælingarveitu 


 Finna bestu lausn til förgunar 
jarðhitavatns og annars affallsvatns frá 
Nesjavallavirkjun 


 Bæta varmanýtingu jarðhitavökva frá 
Hellisheiðarvirkjun í Jarðhitagarði og 
með aukningu í varmaframleiðslu fyrir 
hitaveitu 


 Lágmarka allt rask vegna framkvæmda 
 Frágangur vegna framkvæmda til 


fyrirmyndar og jafnóðum í verkum 
 Öll gróðurþekja frá röskuðum svæðum 


nýtt til frágangs  
 Aukin landgræðsla á rofnum svæðum 


utan framkvæmdasvæða á 
umráðasvæðum ON 


 Skógrækt á umráðasvæðum ON 


 Engir finnanlegir skjálftar í byggð 
vegna niðurdælingar á 
háhitasvæðum 


 Auka þekkingu á hvernig niðurdæling 
og vinnsla veldur jarðskjálftum 


 Áherslur til ársins 2023 


Léttara kolefnisspor  Bætt nýting -  minni sóun Lausn til framtíðar 


Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 Áherslur til 2023 


 Fækka ferðum milli GR og annara samstarfsaðila um 
bæinn  


 Hvetja starfsfólk til vistvænni fundarhátta  
 Þróa vinnuaðferðir sem létta kolefnisspor 
 Minnka kolefnisútblástur og leitast alltaf við að nota 


vistvænar og umhverfisvænar leiðir 


 Að innleiða leiðandi menningu sem hvetur til 
notkunar á fjarfundarbúnaði og minnkun 
kolefnislosunar 


 Vekja starfsmenn til umhugsunar og vitundar um 
hvernig megi draga úr kolefnisfótspori GR  


 Auka miðlun upplýsinga um umhverfimál  
 


 Auka vistvæn innkaup 
 Reglulegt viðhald á búnaði til að lengja líftíma 


hans  
 


 







TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM
Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og


áherslur. 


• Veitur







GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti. Fylgja 


eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns


• Orkuskipti







GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti. Fylgja 


eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns


• Dreifiveita hitaveitu







• Áherslur kynntar í dag


• Í kjölfarið áframhaldandi vinna, markmiðasetning og áætlanagerð


• Ráðgert að í haust muni hóparnir kynna aðgerðaráætlun, hver fyrir 


sig 


– Ábyrgðaraðilar vinni áfram með sínum hópum


– Stefnuverkefni og aðrar aðgerðir skilgreindar


– Markmið og mælikvarðar


Næstu skref











