STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2019, mánudaginn 25. febrúar kl. 13:00 var haldinn 271. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.
Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Kjartan
Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir.
Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri, og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri.
Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.
Þetta gerðist:
1.

Fundargerð SF 270 lögð fram, samþykkt og undirrituð.

2.

Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og
gerði grein fyrir stöðu fjármála. Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 31. janúar 2019.

3.

Ingvar lagði fram og kynnti drög að ársreikningi samstæðunnar 2018. Ráðgert er að
símafundur verði boðaður 14. mars 2019 til formlegrar afgreiðslu hans.

4.

Ingvar og Bjarni gerðu grein fyrir helstu forsendum uppskiptingar OR til undirbúnings
fyrir stefnumótun í samstæðu OR.
Samþykkt að boða til vinnufundar stjórna í samstæðu OR, með Bjarna Snæbirni
Jónssyni, stefnumótunarráðgjafa ásamt stjórnum dótturfélaga.

5.

Klukkan 14:15 komu á fundinn Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR, og
Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri OR, og lögðu fram og gerðu grein fyrir
drögum að ársskýrslu OR 2018.
Samþykkt.

6.

Hólmfríður Sigurðardóttir lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21. febrúar 2019.

7.

Klukkan 15:00 kom á fundinn Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri
Þróunar OR, og lagði hún fram og kynnti minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 20.
febrúar 2019.

8.

Lögð var fram skýrsla regluvarðar, dags. 20. febrúar 2019, fyrir árið 2018.

9.

Klukkan 15:00 kom á fundinn Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri OR og lagði fram
uppfærð drög að jafnréttisstefnu samstæðunnar. Lagðar eru til gagngerar breytingar á
stefnunni.
Samþykkt.

10. Klukkan 15:05 mætti Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri innkaupa til fundarins og
gerði hún grein fyrir árlegri rýni á innkaupastefnu auk þess að leggja til breytingar á
innkaupastefnu samstæðunnar. Samþykkt með svohljóðandi orðalagsbreytingu á fyrsta
áherslupunkti fyrstu málgreinar stefnunnar:
„Beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum og að
hagstæðasta tilboði sé tekið. Að öðrum kosti skal beita öðrum innkaupaaðferðum í
samræmi við gilandi lög og reglur.“
Samþykkt.
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11. Lagt fram svar við fyrirspurn Kjartans Magnússonar og Hildar Björnsdóttur varðandi
borútboð OR samstæðunnar. Einnig lagt fram erindi Alvarr, dags. 12. febrúar 2019,
ásamt fylgiskjali, dags. 7. desember 2018, um borun ferskvatnsholna í Engidal. Upplýst
að stjórn ON hefur falið framkvæmdastjóra ON að svara bréfritara. Umræður.
12. Klukkan 15:30 kom á fundinn Anna Margrét Björnsdóttir, skjalastjóri OR og gerði grein
fyrir árlegri rýni á stefnu um skjala- og upplýsingastjórnun. Ekki eru lagðar til breytingar
á stefnunni og því lagt til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
13. Lagt fram tilboð KPMG um framkvæmd árangursmats stjórnar og lagt til að því verði
tekið.
Samþykkt.
14. Lagt fram svar ON við fyrirspurn sem lögð var fram á síðasta stjórnarfundi OR um
markaðsmál. Sérstaklega áréttað að fyrirspurnin varðar upplýsingar frá ON sem starfar
á samkeppnismarkaði raforkusölu. Upplýsingar er varða markaðssókn og viðskiptamannahóp fyrirtækisins á almennum markaði eru viðkvæmar og því skal ríkja trúnaður
um þær.
15. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 21. febrúar 2019, um starfsemina á
milli stjórnarfunda. Umræður.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:15
Næsti fundur stjórnar verður haldinn um síma þann 14. mars 2019.
Næsti reglulegi fundur stjórnar er fyrirhugaður 25. mars 2019.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Kjartan Magnússon,
Sigríður Rut Júlíusdóttir, og Lilja Björg Ágústsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2019, mánudaginn 28. janúar kl. 13:00 var haldinn 270. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.
Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Kjartan
Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
Einnig Bjarni Bjarnason, forstjóri.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1.

Fundargerð SF 269 lögð fram, samþykkt og undirrituð.

2.

Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og
gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 31.12.2018.
Lögð fram svohljóðandi tillaga varðandi sölu á hlut í Neyðarlínunni. Tillögunni fylgir
greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavikur (OR) heimilar forstjóra/fjármálastjóra að ganga til
samninga við Reykjavíkurborg um kaup Reykjavíkurborgar á eignarhlut OR í
Neyðarlinunni ohf. á kr. 12.472.058. Heimildin tekur einnig til þess að ganga frá
öllum skjölum vegna sölunnar.
Samþykkt samhljóða.

3.

Klukkan 13:30 mætti Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins og gerði grein fyrir breyttri
framsetningu á stefnu um vistvænar samgöngur. Samþykkt samhljóða.

4.

Klukkan 13:35 mætti Eiríkur Hjálmarsson til fundarins og gerði ásamt Hólmfríði grein
fyrir drögum að ársskýrslu 2018.

5.

Hólmfríður Sigurðardóttir lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu
umhverfismælikvarða, dags. 24.01.2019. Minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 23.
janúar 2019 lagt fram.

6.

Klukkan 14:00 mætti Sólrún Kristjánsdóttir mannauðsstjóri til fundarins og kynnti
niðurstöðu vinnustaðagreiningar sem framkvæmd var í desember 2018.

7.

Sólrún Kristjánsdóttir lagði fram til rýni jafnréttisstefnu samstæðunnar. Umræður.
Afgreiðslu frestað. Einnig gerð grein fyrir framkvæmdaáætlunum jafnréttisnefnda.

8.

Klukkan 15:00 mættu Jakob S. Friðriksson viðskiptaþróunarstjóri, Berglind Rán
Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og Inga Dóra Hrólfsdóttir
framkvæmdastjóri Veitna til fundarins og kynntu stöðu verkefna við rafvæðingu
samganga.

9.

Elín Smáradóttir kynnti verklag og stöðu á úrvinnslu ábendinga í úttektarskýrslu Innri
endurskoðanda á vinnustaðamenningu og mannauðsmálum hjá Orkuveitu Reykjavíkur.
Kjartan Magnússon yfirgaf fundinn kl. 16:20.

10. Klukkan 16:20 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir stefnustjóri til fundarins og kynnti
stefnuáætlun OR, dótturfélaga og eininga fyrir árið 2019.
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11. Forstjóri kynnti stefnuverkefni til næstu fimm ára, Marmiðin.
12. Lögð fram svör við fyrirspurnum um örplast í drykkjarvatni, dags. 18. desember 2018
og stöðu verkefna í Borgarbyggð.
13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda.
Umræður.
14. Önnur mál.


Guðjón Viðar Guðjónsson óskar bókað:
Undirritaður lagði til vegna aðstæðna sem komu upp í starfsmannamálum
Orkuveitunnar að gott væri að starfsmenn hefðu áheyrnafulltrúa í stjórn OR. Ég setti
mig í samband við Jón Kristinn Ólafsson trúnaðarmann Rafiðnarsambands Íslands
og viðraði þessa hugmynd við hann. Jón boðaði til fundar með trúnaðarmönnum
stéttarfélaganna hjá OR og var niðurstaðan sú að þeir töldu ekki þörf á að
starfsmenn hefðu áheyrnafulltrúa í stjórn. Trúnaðarmenn OR eru sáttir með
samskipti við starfsmannastjóra OR.
Guðjón Viðar Guðjónsson



Kjartan Magnússon og Hildur Björnsson leggja fram eftirfarandi fyrirspurn:
Óskað er eftir greinargerð með upplýsingum um borútboð á vegum
Orkuveitusamstæðunnar undanfarin fimm ár þar sem eftirfarandi upplýsingum verði
m.a. svarað:
Hversu mörg borútboð fóru fram á vegum samstæðunnar á umræddu tímabili og
hvaða fyrirtæki buðu í hvert verk?
Hversu margar boranir voru áskildar í hverju útboði og hversu margar urðu boranir
í raun í viðkomandi verki?
Hver var kostnaðaráætlun hvers verks fyrir sig, upphæð tekins tilboðs, endanleg
verkupphæð og kostnaðarupphæð aukaverka (ef um þau var að ræða)?
Hversu langan fyrirvara fengu bjóðendur til að hefja boranir eftir að tilboði var
tekið?
Hversu hátt hlutfall borverka var boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu á umræddu
tímabili?
Er að mati forstjóra unnt að bæta framkvæmd borútboða á vegum samstæðunnar í
samræmi við markmið um að draga úr fákeppni og tryggja að sem flestir hæfir
bjóðendur fáist að borðinu? Hver eru helstu skilyrði um hæfni og reynslu og á sú
gagnrýni rétt á sér að umrædd skilyrði hafi verið of þröng?



Lögð fram svohljóðandi tillaga:
Stjórn samþykkir að tilnefna Hildi Björnsdóttur í starfskjaranefnd í stað Kjartans
Magnússonar.
Samþykkt samhljóða.
Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17:15.
Næsti fundur er fyrirhugaður 25. febrúar 2019.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon,
Sigríður Rut Júlíusdóttir, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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1 Almennt
Í skýrslu þessari, sem tekur til tímabilsins frá 1. janúar 2018 til 31. desember 2018, er að finna yfirlit
yfir starf regluvarðar Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á árinu 2018. Í skýrslunni er að finna annars
vegar almennar upplýsingar um störf regluvarðar og hins vegar er greint frá einstökum atriðum þar
sem ástæða er til.
Efnistök skýrslunnar eru í samræmi við 8. grein reglna nr. 1050/2012.

1.1

Staða regluvarðar og aðgangur að upplýsingum

Regluvörður er lögfræðingur á skrifstofu forstjóra og staðgengill regluvarðar er Elín Smáradóttir
yfirmaður lögfræðimála OR. Í reglum nr. 1050/2012 segir að regluvörður skuli búa yfir fullnægjandi
þekkingu til að geta gegnt starfi sínu. Regluvörður og staðgengill regluvarðar eru lögfræðingar og
búa yfir fullnægjandi þekkingu til að sinna starfi í regluvörslu. Þá hafa regluvörður og staðgengill
sótt námskeið Kauphallarinnar um upplýsingaskyldu fyrir útgefendur skuldabréfa sem og
fræðslufundi sem tengjast starfinu.
Bæði regluvörður og staðgengill hans hafa víðtækan aðgang að upplýsingum og gögnum innan
fyrirtækisins og ekki hefur komið til neins ágreinings þar að lútandi. Ef þörf hefur verið á hafa
stjórnendur og í gegnum tíðina átt fundi með regluverði og veitt ráðgjöf vegna úrlausnar mála.
Samstarf við stjórnendur og starfsmenn hefur verið með ágætum og ekki hefur komið til ágreinings
hvað mat á upplýsingum varðar.

1.2

Upplýsingar birtar opinberlega á tímabilinu

Reglulegar fréttir eru sendar á Kauphöll vegna samþykktar árs- og árshlutareikninga. Aðrar fréttir
eru sendar samkvæmt mati hverju sinni, eftir atvikum að undangenginni ráðgjöf regluvarðar. Slíkar
fréttir geta m.a. lotið að breytingum á lánakjörum, mikilvægum samningaviðræðum og breytingum
á lánshæfismati. Á árinu 2018 birti OR 32 fréttir á vef Kauphallar, þar af 5 vegna samþykktar ársog árshlutareikninga.1 Í viðauka 1 er yfirlit yfir þær auk hlekkja á fréttirnar sjálfar og birt fylgiskjöl.

1.3

Frestun á birtingu innherjaupplýsinga

Samkvæmt lögum nr. 108/2007 ber OR sem útgefanda verðbréfa að birta almenningi allar
innherjaupplýsingar sem varða fyrirtækið eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli. Þrátt fyrir
það er í tilteknum undantekningartilvikum heimilt að fresta birtingu til að vernda lögmæta hagsmuni
OR. Ef skilyrði frestunar eru uppfyllt skal tilkynna Fjármálaeftirlitinu (FME) um frestun og tryggja að
með upplýsingarnar sé farið á þann máta sem lög og reglur kveða á um. Á árinu 2018 var
framangreind heimild til frestunar innherjaupplýsinga ekki nýtt.

1.4

Viðmið stjórnar OR um fruminnherja

Samkvæmt 13. gr. reglna 1050/2012 ber stjórn OR að setja viðmið um hverja regluvörður skuli
setja á lista OR yfir fruminnherja til viðbótar þeim þeirri skilgreiningu sem er að finna í lögum um
verðbréfaviðskipti.2
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Fréttir sem birtar eru má finna á vef Kauphallar: http://www.nasdaqomxnordic.com/frettir/fyrirtaekjafrettir/
Samkvæmt 121. gr. laga um verðbréfaviðskipti er með innherja átt við 1) fruminnherja, þ.e. aðila sem hefur að
jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum vegna aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða vegna annarra starfa á
vegum útgefanda fjármálagerninga, 2) tímabundinn innherja, þ.e. aðila sem telst ekki fruminnherji en býr yfir
innherjaupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs síns, stöðu eða skyldna, og 3) annan innherja, þ.e. aðila sem
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Á fundi stjórnar OR nr. 256 sem fram fór þann 26. febrúar 2018 samþykkti stjórn eftirfarandi viðmið:
Á fruminnherjalista skulu öllu jöfnu vera skráðir stjórnarmenn í samstæðu Orkuveitu
Reykjavíkur, varamenn þeirra, forstjóri og helstu stjórnendur innan hennar, innri og ytri
endurskoðendur fyrirtækisins og endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar.
Einnig skulu aðrir starfsmenn samstæðunnar sem hafa víðtækan aðgang að gögnum vera
skráðir fruminnherjar, t.a.m. starfsmenn upplýsingatækni og öryggisverðir. Skal
regluvörður meta þörf á skráningu slíkra aðila á innherjalista hverju sinni.
Verði innherji ekki við tilmælum regluvarðar um skil á yfirlýsingu um að hann og
fjárhagslega tengdir aðilar hafi kynnt sér tilkynningu um réttarstöðu innherja og reglur sem
um viðskipti þeirra gilda, ber regluverði að upplýsa stjórn um það í reglulegri skýrslu sinni
til stjórnar.
Aðeins er ár liðið frá endurskoðun viðmiðanna en hún leiddi til breytinga á innherjalista OR þannig
að verulega fækkaði þeim teljast vera innherjar hjá OR. Mat regluvarðar er að það hafi verið rétt
skref og ekki er talin ástæða til að gera breytingar á framangreindum viðmiðum.

1.5

Viðskipti með skuldabréf OR

Í janúar 2018 var sett á laggirnar viðskiptavakt með tvo verðtryggða skuldabréfaflokka
Orkuveitunnar; OR090524 og OR090546. Bankarnir fjórir, Arion Banki, Landsbankinn, Kvika og
Íslandsbanki eru allir aðilar að viðskiptavaktinni sem miðar að því að auka seljanleika bréfanna á
eftirmarkaði með skuldabréf. Markmið með viðskiptavakt er fyrst og fremst að auka seljanleika
bréfanna og með því má ná fram betri verðmyndun sem hefur áhrif á fjármögnunarkjör
samstæðunnar. Betri verðlagning í skuldabréfaútboðum OR kom berlega í ljós á árinu 2018 en
krafa á áðurnefnda skuldabréfaflokka OR lækkaði markvisst á árinu. Viðskiptavaktin er stór þáttur
í því að fjármögnunarkjör OR hafa farið batnandi en eftirspurn eftir skuldabréfum OR hefur aukist
mikið með tilkomu viðskiptavaktarinnar. Stofnanafjárfestar, s.s. lífeyrissjóðir, sjóðastýringafyrirtæki, verðbréfasjóðir, tryggingafélög og aðrir aðilar í fjárfestingum eru helstu skuldabréfaeigendur OR. Samningar um viðskiptavakt kveða á um að lágmarks tilboðsskylda í báða
flokka sé 20 m.kr.
Af framangreindu leiðir að skuldabréf útgefin af OR eru seljanlegri en áður enda ganga þau
kaupum og sölum og það hefur áhrif á verðmyndun og fjármögnunarkjör. Það hefur hins vegar ekki
leitt til þess að innherjar hafi leitað til regluvarðar vegna fyrirhugaðra viðskipta sinna m.t.t.
rannsóknarskyldu né hefur regluvörður þurft að taka afstöðu til hugsanlegra viðskipta innherja.

1.6

Fræðsla regluvarðar

Samkvæmt 23. gr. reglna nr. 1050/2012 ber regluverði að fræða fruminnherja um meðferð
innherjaupplýsinga og viðskipti fruminnherja. Skal það gert þegar aðili fer á lista yfir fruminnherja
og reglulega þar á eftir.
Með tilkynningu til innherja í upphafi fylgir almenn kynning á réttarstöðu viðkomandi og þeim
áhrifum sem það hefur fyrir stöðu viðkomandi að vera skilgreindur innherji hjá OR. Þá hefur
regluvörður staðið fyrir skipulagðri fræðslu um regluvörslu og innherjaupplýsingar annað hvert ár.
Um miðjan maí 2018 var námskeið haldið fyrir innherja og var það ágætlega sótt. Áætlað er að

hvorki telst fruminnherji né tímabundinn innherji en hefur fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi
viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru.

2

næsta námskeið fari fram vorið 2020. Þá var í september 2018 haldinn kynningarfundur með nýju
meðlimum stjórnar OR og gerði regluvörður þar grein fyrir fyrirkomulagi regluvörslu OR.

1.7

Samskipti við Fjármálaeftirlitið

Samskipti við Fjármálaeftirlitið hafa verið með ágætum þó þau hafi á árinu 2018 eingöngu falist í
innsendingu innherjalista sem vistaðir eru hjá eftirlitinu. Að öðru leyti vísast til þess að í gegnum
tíðina hefur regluvörður geta leitað þangað til ráðgjafar, upplýsingaöflunar auk þess sem FME
stendur reglulega fyrir námskeiðum og fræðslufundum um málefni sem tengjast regluvörslu og
lögum og reglum um verðbréfaviðskipti. Hið sama á við um samskipti við Kauphöll en vorið 2018
sóttu bæði regluvörður og staðgengill regluvarðar námskeið Kauphallarinnar um upplýsingaskyldu
útgefenda á skuldabréfamarkaði.

1.8

Einstök tilvik sem hafa komið upp

Sem fyrr segir gekk árið 2018 vel á sviði regluvörslu og engin meiriháttar tilvik komu upp. Reglulega
hefur innherjalisti OR verið uppfærður. Hann tók töluverðum breytingum í kjölfar samþykktar
stjórnar í febrúar 2018 á viðmiðum um innherja. Leiddi það til þess að fækkað var á innherjalista
og það er mat regluvarðar að rétt hafi verið að skera niður þann fjölda sem var á innherjalista OR.
Ástæðulaust hafi verið að halda inni svo stórum hóp eins og raun bar vitni. Þá hefur innherjalisti
einnig hefur verið reglulega uppfærður í takt við nýráðningar og tilfærslur milli starfa og má segja
að árið 2018 hafi samskipti við FME eingöngu verið í tengslum viði uppfærslu listans auk lista yfir
aðila sem eru fjárhagslega tengdir innherjum OR.

2 Lokaorð
Í skýrslu þessari er gerð grein fyrir starfsemi regluvörslu árið 2018. Samskipti innan samstæðu OR
um meðhöndlun innherjaupplýsinga eru góð sem og samskipti við eftirlitsaðila þar um. Starfsmenn
og stjórnendur eru almennt meðvitaðir um upplýsingaskyldu OR og hafa þeir leitað ráðgjafar hjá
regluverði og staðgengli regluvarðar við mat á birtingarskyldu. Mikilvægt er að svo sé, sér í lagi
þegar unnið er að veigamiklum málum sem skipt geta máli m.t.t. verðmætis skuldabréfa útgefnum
af OR.
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3 Viðauki I – Tilkynningar birtar í Kauphöll árið 2018
Click here to enter text.
2018-11Orkuveita
26

Traustur fjárhagur og talsverðar
Reikningsskil

Reykjavíkur

fjárfestingar

15:58:01
2018-10-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

24

Orkuveita Reykjavíkur - Niðurstaða úr
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
10:15:00

skuldabréfaútboði
Kauphallarinnar

2018-10-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

16

eru í samræmi við reglur

Skuldabréfaútboð OR 23. október

Reykjavíkur
09:41:34

Kauphallarinnar

2018-10-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

05

eru í samræmi við reglur

Fjárhagur OR í traustum farvegi

Reykjavíkur
16:14:04

Kauphallarinnar

2018-09-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

20

eru í samræmi við reglur

Frá Orkuveitu Reykjavíkur

Reykjavíkur
00:08:54

Kauphallarinnar

2018-09-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

17

eru í samræmi við reglur

Frá Orkuveitu Reykjavík

Reykjavíkur
22:39:45

Kauphallarinnar

2018-08-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

29

OR fær lánshæfismatseinkunn i.AA3 með
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
21:10:51

jákvæðum horfum hjá Reitun
Kauphallarinnar

2018-08Orkuveita
27

Reikningsskil

Vaxandi umsvif og prýðileg afkoma OR

Reykjavíkur
17:22:00
2018-08-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

22

Orkuveita Reykjavíkur - Niðurstaða úr
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
09:56:49

skuldabréfaútboði
Kauphallarinnar

2018-08-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

14

eru í samræmi við reglur
Reykjavíkur

11:09:52

Kauphallarinnar

4

Skuldabréfaútboð OR 21. ágúst

2018-06Orkuveita
28

Niðurstöður hluthafafundar

Aðalfundur Orkuveitu Reykjavíkur

Reikningsskil

Stöðugleiki í rekstrarafkomu OR

Reykjavíkur
17:06:25
2018-05Orkuveita
28
Reykjavíkur
18:42:02
2018-05-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

04

Orkuveita Reykjavíkur - Niðurstaða úr
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
11:30:36

skuldabréfaútboði
Kauphallarinnar

2018-04-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

26

eru í samræmi við reglur

OR Bond Offering on 3 May

Reykjavíkur
11:34:32

Kauphallarinnar

2018-04-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

26

eru í samræmi við reglur

Skuldabréfaútboð OR 3. maí

Reykjavíkur
11:28:43

Kauphallarinnar

2018-03-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

26

eru í samræmi við reglur

Moody´s hækkar lánshæfismat OR

Reykjavíkur
17:17:28

Kauphallarinnar

2018-03Orkuveita

Lýsing/tilkynning um birtingu

Orkuveita Reykjavíkur - Endanlegir

Reykjavíkur

lýsingar

skilmálar OR090524

Orkuveita

Lýsing/tilkynning um birtingu

Orkuveita Reykjavíkur - Endanlegir

Reykjavíkur

lýsingar

skilmálar OR090546

19
16:41:23
2018-0319
16:39:25
2018-03-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

15

Orkuveita Reykjavíkur - Niðurstaða úr
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
19:29:18

skuldabréfaútboði
Kauphallarinnar

2018-03Orkuveita
08

Reikningsskil

Prýðileg afkoma OR 2017

Reykjavíkur
15:00:00
2018-03-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

07

Fitch hækkar lánshæfiseinkunn OR í BB+
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
11:39:04

með stöðugum horfum
Kauphallarinnar

5

2018-03-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

06

eru í samræmi við reglur

Skuldabréfaútboð OR 15. mars 2018

Reykjavíkur
09:00:00

Kauphallarinnar

2018-02Orkuveita

Lýsing/tilkynning um birtingu

Orkuveita Reykjavíkur - Endanlegir

Reykjavíkur

lýsingar

skilmálar OR090524

Orkuveita

Lýsing/tilkynning um birtingu

Orkuveita Reykjavíkur - Endanlegir

Reykjavíkur

lýsingar

skilmálar OR090546

19
13:58:16
2018-0219
13:56:18
2018-02-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

09

Orkuveita Reykjavíkur – Stækkun flokka

eru í samræmi við reglur
Reykjavíkur

10:45:33

vegna verðbréfalána
Kauphallarinnar

2018-02-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

07

eru í samræmi við reglur

„Magma-skuldabréf“ greitt upp

Reykjavíkur
15:04:39

Kauphallarinnar

2018-02-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

07

eru í samræmi við reglur

Viðbótarútgáfa skuldabréfa

Reykjavíkur
09:52:28

Kauphallarinnar

2018-02-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

06

Orkuveita Reykjavíkur - Niðurstaða úr
eru í samræmi við reglur

Reykjavíkur
09:48:48

skuldabréfaútboði
Kauphallarinnar

2018-02-

Aðrar upplýsingar sem birtar

OR undirritar samning um viðskiptavakt við

eru í samræmi við reglur

Arion banka, Íslandsbanka, Kviku banka

Kauphallarinnar

og Landsbankann

Orkuveita
01
Reykjavíkur
14:20:48
2018-01-

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita

29

eru í samræmi við reglur

Skuldabréfaútboð OR 5. febrúar

Reykjavíkur
14:50:52

Kauphallarinnar

2018-01Orkuveita
23

Áætluð reglubundin birting
Fjárhagsdagatal

Reykjavíkur

fjárhagsupplýsinga OR 2018

13:04:54
2018-01Orkuveita

Lýsing/tilkynning um birtingu

Orkuveita Reykjavíkur - Endanlegir

Reykjavíkur

lýsingar

skilmálar OR090546

05
15:57:35
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Sendandi:

Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar

Dagsetning:

20.02.2019

Háhiti
Niðurdæling CO2 og H2S árið 2018
Í byrjun árs 2018 lauk samtengingu gaskerfa við Hellisheiðarvirkjun og getur Lofthreinsistöðin því
unnið á fullum afköstum. Niðurdæling H2S árið 2018 jókst því um 1000 tonn samanborið við 2017.
Niðurdæling CO2 jókst lítillega á sama tíma. Mynd að neðan sýnir niðurdælingu jarðhitagass frá því
að Lofthreinsistöðin var tekin í notkun.

Magn jarðhitagas dælt niður
með lofthreinsistöð og í
lásvatni (tonn)
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15000

10000

5000

0
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Árið 2018 voru 37400 tonn af CO2 og 9400 tonn af H2S tekin upp úr jarðhitakerfinu. Þar af var
12200 tonnum af CO2 og 7000 tonnum af H2S dælt niður aftur. Því losnuðu 25200 tonn af CO2 og
2500 tonn af H2S frá Hellisheiðarvirkjun árið 2018. Með öðrum orðum var 33% af CO2 og 74% af
H2S dælt aftur niður í jarðhitageyminn.
Árið 2018 losnuðu 14000 tonn af CO2 og 7000 tonn af H2S frá Nesjavallavirkjun en þar fer engin
niðurdæling fram.

Lághiti
Vatnsstaða á lághitasvæðum höfuðborgarsvæðisins
Mikið reyndi á hitaveitu höfuðborgarsvæðisins í
kuldakasti í janúar og byrjun febrúar. Búið er
að mæla vatnshæð á lághitasvæðum
höfuðborgarsvæðisins eftir áreynsluna. Staðan
er lægri en meðalvatnsstaða en þó hærri en á
mestu áreynslutímum svæðanna.
Ný hola í Laugarlandi í Holti
Holan sem boruð var síðla árs 2017 og virkjuð
2019 í Laugarlandi í Holti reyndist mjög vel í
kuldakastinu og bjargaði Rangárveitum í því.
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

1.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 271
Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri
21. febrúar 2019
Umhverfismál fyrir stjórn OR 25.2. 2019. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“.

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
ANDAKÍLSÁRVIRKJUN. Verið að skipuleggja fundi fyrir hagsmunaaðila vegna hreinsunar sets úr inntakslóni
virkjunarinnar.
NÝTINGARLEYFI HELLISHEIÐARVIRKJUNAR OG NESJAVALLAVIRKJUNAR. Í vinnslu.
STAÐA AUÐLINDA. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.
TILKYNNINGAR TIL LEYFISVEITENDA

Rennsli á yfirfall – Hellisheiði: 14.-15. janúar vegna viðgerðar á sjóðarasettum.

Blástur borhola: 18. janúar – 23.janúar á Hellisheiði vegna blástursprófana.
SAMRÁÐ VIÐ LEYFISVEITENDUR OG HAGSMUNAAÐILA. Þann 15. janúar var haldinn fundur þar sem
fjallað var um rennsli á yfirfall frá síðasta fundi, niðurdælingu á Nesjavöllum og gasverkefni. Febrúarfundur
afboðaður vegna forfalla.

VEITUR:
FRÁVEITA:

Rennsli um neyðaryfirfall í Vesturhöfn í 78 klst. þann 5.- 8. febrúar vegna viðhalds og í 20 tíma 13.-14.
febrúar vegna uppfærslu stjórnkerfis.
VATNSVEITA:


Hláka í Heiðmörk.Veitur hafa virkjað viðbragðsáætlun vegna hláku í vikunni. Fyrirhugað að taka um 100
L/s umframvatn úr nýjum holum í Vatnsendakrikum fram yfir helgi og nýta inn á kerfið. Gott samráð hefur
verið við hagsmunaaðila í Hafnarfirði og Kópavogi. Sýnatökur hafa verið auknar, bæði til greiningar hjá
MATÍS og með nýjum síritandi örverumæli (BactoSense) hjá Veitum.

HITAVEITA: Ekkert nýtt.
RAFMAGNSVEITA:

Niðurtekt á loftlínum. Unnið er að niðurtekt á 11 kV loftlínum sem voru settar í jörðu á síðasta ári:
Saltvíkurlína, Kjalarneslína í Kollafirði, Úlfarsárdalslína og Bláfjallalína.
2.

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.



Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti í Hveragerði og Lækjarbotnum í janúar-febrúar 2019 var undir
viðmiðunarmörkum.
Loftgæðamælistöð í Úlfarsárdal var sett upp í janúarlok sl, stöðin er í kvörðun og munu gögn birtast á
opinberum vefsíðum, þar á meðal www.loftgæði.is.


3.

Staða loftslagsmælikvarða



Unnið að því að uppfæra loftslagsmælikvarða í tengslum við gerð Ársskýrslu OR 2018.

4.

Annað

UMSAGNIR UM LÖG, REGLUGERÐIR, SKIPULAGSÁÆTLANIR OFL
 Orkustefna Íslands. Samstæða OR skilaði inn umsögn 15. febrúar sl. Helstu þættir sem OR samstæðan
benti á:

o
o

Hitaveitu þarf að gera hátt undir höfði
Tryggja þarf hæfilegan aðgang að orkulindum til raforkuvinnslu og vinnslu jarðhita til húshitunar

1 
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Orkuöryggi þarf að nálgast úr tveimur áttum; frá hagsmunum almennings annars vegar og
stórnotenda hins vegar
o Koma þarf fram hvernig mæta skuli orkuþörf framtíðar
o Fjalla þarf jöfnum höndum um loftslags- og umhverfismál
o Setja þarf metnaðarfull markmið um orkuskipti í samgöngum
o Setja þarf metnaðarfull markmið um nýsköpun og þróun
o Kveða þarf skýrt á um aðskilið eignarhald vinnslufyrirtækja rafmagns og Landsnets
o Setja þarf skýr markmið um bætta orkunýtingu
Hægt er að nálgast umsögn OR samstæðu og fleiri umsagnir á samráðsgátt stjórnvalda .

o



Tillögur Umhverfisstofnunar að friðlýsingu Reykjatorfunnar. OR og Veitur skiluðu inn umsögn 18. febrúar
sl. Helstu þættir sem bent var á:
Óvissa ríkir um framtíðarvinnslu jarðhita í Hveragerði og Ölfusi, þar sem jarðhiti getur möguleg færst
til vegna jarðhræringa líkt og gerðist í kjölfar jarðskjálfta 2008. Því sé mikilvægt að starfseminni verði
ekki skorinn of þröngur stakkur
o Fjórar hitaveituholur og lagnir frá þeim eru innan svæðisins og var því farið fram á endurskoðun á
afmörkun friðlýsingasvæðisins
o Farið fram á að tryggt sé í skilmálum friðlýsingarinnar að Veitur hafi rétt til að sinna nauðsynlegu
viðhaldi og endurnýjun á hitaveitulögnum og öðrum búnaði sem liggur innan svæðisins.
Tillögur Náttúrufræðistofnunar Íslands að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR vinnur að
umsögn.

o



ÞEKKINGARMIÐLUN

Föstudaginn 15. febrúar var haldinn árlegur fundur með leyfisveitendum á veitusvæði samstæðu OR
vegna fyrirhugaðrar útgáfu Ársskýrslu OR 2018. Farið var yfir helstu þætti sem varða loftslags- og
umhverfismál OR og dótturfélaga og greint frá fyrirhugaðri örvun jarðhitaholu á Geldinganesi við
Reykjavík.



STJÓRNUNARHANDBÓK
JAFNRÉTTISSTEFNA OR STE-045-8.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi

Stefnan hefur tekið gagngerum breytingum frá fyrri útgáfu.
Jafnréttisstefna er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. OR leggur
mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna OR miðar að því að meta
einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Að starfskjör kvenna og karla séu jöfn.
Að jafna hlutfall kynja innan OR samstæðunnar og einstakra fyrirtækja/hópa/sviða/deilda.
Að auka fjölbreytni innan fyrirtækja/hópa/sviða/ deilda til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð,
trúarbrögð, skoðanir, þjóðerni, kynþátta, litarhátta, efnahag, ætterni og stöðu að öðru leyti.
Að gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.
Að efla jafnréttismenningu starfsfólks OR samstæðunnar.
Að efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.
Að vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreitni og kynferðislegri áreitni innan fyrirtækisins.
Að tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanatöku.
Að tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.
OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um jafnréttismál.

Jafnréttisstefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu og
starfskjarastefnu fyrirtækisins

Tilvísanir:
SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.
SKI-245; Jafnlaunakerfi (ÍST 85).
STE-019; Starfskjarastefna.
STE-046; Framkvæmdaráætlun jafnréttisnefndar 2019-2020.

Ábyrgð: Sólrún Kristjánsdóttir

Dags. 21.2.2019
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STJÓRNUNARHANDBÓK
INNKAUPASTEFNA OR STE-035-14.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 26.02.2018dd.mm.áááá]

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að:
•

almennt verði beitt beita opnum útboðum við kaup á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum og að
hagstæðasta tilboði sé tekið. Annars skuli beita öðrum innkaupaaðferðum í samræmi við gildandi lög og
reglur. Að öðrum kosti skal beita lokuðum útboðum, verðfyrirspurnum meðal sem flestra eða beinum
samningum eða innkaupum

•

innkaupareglur og innkaupaaðferðir séu skýrar og gegnsæjar

•

gæta jafnræðis, gagnsæis og hagkvæmni við öll innkaup

•

við innkaup og rekstur samninga skuli taka sérstakt tillit til gæða-, heilbrigðis-, mannréttinda-, umhverfis-,
upplýsingaöryggis- og öryggissjónarmiða

Ábyrgð á innkaupum eru á hendi viðkomandi framkvæmdastjóra eða forstjóra.
Hvorki starfsmenn né stjórnarmenn geta átt aðild að ákvörðunum um innkaup er varða aðila sem þeir eru í
hagsmunatengslum við. Við mat á hæfi skal miða við stjórnsýslulög.
Starfsmönnum er óheimilt að þiggja boðsferðir sem tengjast viðskiptum við OR nema með sérstakri heimild forstjóra.
Innkaupastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Tilvísanir:
SKI-100; Ábyrgðir i vottuðum stjórnunarkerfum.

Ábyrgð: Kenneth Breiðfjörð

Dags. 8.3.201912.2.201930.1.201928.2.2018

1 af 1

Commented [BV1]: Þetta er tiltekið í innkaupareglum móður og
dótturfélaga og er því ekki þörf á að hafa þetta í innkaupastefnu enda
eru þetta ekki stefnur heldur reglur

Stefna, markmið og
mælikvarðar Skjalamála

Anna Margrét Björnsdóttir
Samstæðufundur

19. febrúar 2019

Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun
Í skjala- og upplýsingastjórnun Orkuveitusamstæðunnar er ISO
15489 staðallinn, sem lýsir bestu starfsvenjum í skjalastjórn, hafður
til hliðsjónar. Virk skjalastjórn tekur m.a. á því hvernig gögn eru
flokkuð, vistuð, þeim aðgangsstýrt og á lengd á varðveislu þeirra.
Þetta stuðlar að góðum stjórnarháttum sem er forsenda skilvirkrar
og góðrar þjónustu við viðskiptavini.

Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.
Orkuveitan byggir upp og varðveitir sameiginlega þekkingu og sögu
fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við vistun upplýsinga.

Orkuveitan leggur áherslu á að leit að upplýsingum sé hraðvirk,
auðveld og árangursrík sem eykur hagkvæmni í rekstri.

Orkuveitan leggur áherslu á gegnsæi og markvissa notkun
upplýsinga í allri starfsemi fyrirtækisins og tryggir þannig yfirsýn og
rekjanleika mála.

Stefna um skjala- og upplýsingastjórnun – frh.

Tveir síðustu stefnuliðirnir vísa í að
við störfum í takt við staðla auk
laga og reglugerða.
•

Öryggi og heilleiki upplýsinga er
í samræmi við
upplýsingaöryggisstefnu.

•

Orkuveitan fylgir lögum, reglum
og leiðbeiningum er varða
skjala- og upplýsingastjórnun.

Stefnuverkefni Skjalamála 2019

•

Rafræn skil til Borgarskjalasafns
- Gagnagrunnurinn Götuljósaskrá
- Mála- og skjalavörslukerfið Lindin
- 1. áfangi, tilkynningar
- 2. áfangi, prófanir

•

01.01. – 31.12.2019
01.01. – 31.12.2019

01.01. – 30.06.2019
01.07. – 31.12.2019

Skipulögð yfirferð á verkefnum og svæðum í Lindinni
- 2. áfangi 2019

01.01. – 31.12.2019

Grunnstoðir:
• Virðing fyrir þörfum viðskiptavina og góð og örugg þjónusta
• Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fara
saman

Rafræn skil
Fimm ára skjalatímabili lýkur áramótin 2019-2020.
•

Það þarf að gera vörsluútgáfu fyrir skjalatímabilið og skila til
Borgarskjalasafns um mitt ár 2020. Krafa er um að öll skjöl séu
skráð og verkefnum lokað fyrir árslok 2019. Reynsla Gagnavörslunar
við gerð vörsluútgáfu og skila á þessu ári mun nýtast okkur í
vinnunni sem framundan er.

•

Skráning skjala og lokun verkefna tengjast stefnuverkefninu
Skipulögð yfirverð á verkefnum og svæðum í Lindinni en
fyrirsjáanlegt er að það þurfi að fara í sérstakt átak í að skrá skjöl og
loka verkefnum með haustinu til þess að ljúka verkinu fyrir áramót.

•

Nú þegar er áætlað að gera gangskjör í þvi að skrá skjöl
fjárfestingarverkefna í sumar.

Rafræn skil – frh.
Undirbúa nýtt skjalatímabil sem gildir 2020-2024
•

Uppfærsla á skjalalykli fyrir áramót og fá samþykki hjá
Borgarskjalasafni.

•

Stofna ný verkefni sem eru í vinnslu í stað þeirra sem þarf að loka
um áramót.

•

Endanlegur frágangur og tiltekt fyrir gerð vörsluútgáfu (janúar – júní
2020).

•

Með vörsluútgáfu þarf að fylgja ýmis konar lýsingar, t.d.
aðgangsstýringar í kerfinu og lista yfir kóðagildi.

Skipulögð yfirferð á verkefnum og svæðum í Lindinni
Styður lykilsárangursþátt stefnu: Orkuveitan byggir upp og varðveitir sameiginlega
þekkingu og sögu fyrirtækisins með samræmdu skipulagi við vistun upplýsinga.

MARKMIÐ: HVERJU Á STEFNUVERKEFNIÐ AÐ SKILA?
• Bætir verklag við skjalastjórnun sem stuðlar að betri

rekjanleika og endurheimt skjala. Virk skjalastjórn
tekur m.a. á því hvernig gögn eru flokkuð, vistuð, þeim
aðgangsstýrt og á lengd á varðveislu þeirra. Þetta
stuðlar að góðum stjórnarháttum sem er forsenda
skilvirkrar og góðrar þjónustu við viðskiptavini.
• Vegna rafrænna skila verður að loka öllum verkefnum

og skrá öll skjöl í lok árs 2019.

Tölfræði úr Lindinni - verkefni
Um áramót voru um 4 þúsund verkefni í vinnslu af rúml. 6 þúsund (66%)
Hlutfall verkefna sem skráð eru í vinnslu í Lindinni 2014-2018
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Tölfræði úr Lindinni - skjöl
Um áramót voru um 47 þúsund skjöl óskráð af 114 þúsund (41%)
Hlutfall skráðra skjala 2018 og 2019
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Skráning skjala er á gulu, nema skjöl frá árinu 2014 eru á rauðu.
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Gagnavarslan

•

Nýir eigendur (framkvæmdastjóri og rekstrarstjóri) bættust í
hluthafahópinn í ágúst 2018.

•

Nýjar áherslur í þjónustu við núverandi viðskiptavini.

•

Unnið að bættu grunnkerfi og þróun þess farin aftur af stað.

•

Stöðugri rekstur kerfisins, greinileg fækkun atvika undanfarna
mánuði

•

Reglulegir fundir með notendahóp. Á fundi í síðustu viku voru
kynntar væntanlegar nýjungar, m.a:
– Skráning margra skjala í einu
– Notendaviðmót, t.d. heiti og staðsetning hnappa (færri smellir)
– Skylduskráning við að draga og sleppa (drag and drop)
– Tenging við nýtt samningastjórnunarkerfi með vistun samninga í Lindinni

