STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2018, mánudaginn 22. október kl. 13:15 var haldinn 266. 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 Helga Jónsdóttir, forstjóri og Anna Margrét Jóhannesdóttir staðgengill innri
endurskoðanda.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1.

Fundargerðir SF 264 og SF 265 lagðar fram, samþykktar og undirritaðar.

2.

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála mætti til fundarins og gerði grein fyrir
stöðu fjármögnunar, grænum skuldabréfum og sviðsmyndum fjárhagsspár, sem óskað
var eftir á SF265. Klukkan 13:40 mættu Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður
framkvæmdastjóra fjármála og Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu.

3.

Ingvar og Gísli Björn kynntu arðsstefnu, sem skipt er í arðsemisstefnu og
arðgreiðslustefnu. Stefnurnar lagðar fram og samþykktar. Hildur Björnsdóttir og Kjartan
Magnússon sitja hjá. Fjárstýringar- og áhættustefna lögð fram til rýni. Stefnan
samhljóða samþykkt óbreytt.

4.

Ingvar lagði fram og kynnti svar við fyrirspurn Hildar Björnsdóttur milli funda um
lántökur. Umræður. Kl. 14:10 yfirgáfu Ingvar, Bjarni Freyr og Gísli Björn fundinn. Sjá
einnig fyrirspurn Hildar, sem lögð var fram undir öðrum málum.

5.

Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður upplýsingatækni mætti til fundarins kl. 14:15 og
lagði upplýsingatæknistefnu fram til rýni. Samþykkt. Einnig lögð fram til rýni
upplýsingaöryggisstefna. Samþykkt óbreytt.

6.

Anna Margrét Jóhannsdóttir, staðgengill innri endurskoðanda gerði grein fyrir stöðu
innri endurskoðunar OR og þeim verkefnum, sem innri endurskoðun hefur til meðferðar.

7.

Kl. 15:00 mætti Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri til fundarins ásamt Kevin
Dillman, lagði fram og kynnti tillögu að loftslagsmælikvörðum OR. Samþykkt
samhljóða. KM óskar upplýsinga um fjölda flugferða á vegum samstæðu OR sl. 5 ár.

8.

Hólmfríður Sigurðardóttir lagði fram og kynnti minnisblöð
umhverfismælikvarða og auðlindamælikvarða, dags. 18. október 2018.

9.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi mætti til fundarins kl. 15:30 og fór yfir
umfjöllun um samstæðu OR í fjölmiðlum í september og október 2018. Umræður.

um

stöðu

10. Lagt fram minnisblað Veitna, dags. 12. október 2018 sem svar við fyrirspurn HLÞ frá
SF 264. Auk þess lagt fram minnisblað um forsendur fráveitusamninga, dags. 19. janúar
2014.
Klukkan 16:00 vék Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir af fundi.
11. Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga HB og KM frá SF 265 varðandi plastagnir í
fráveitu
1

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að sem fyrst verði ráðist í aðgerðir til að efla
hreinsibúnað Veitna í því skyni að lágmarka það magn plastagna, sem berst út í sjó
frá skólphreinsistöðvum fyrirtækisins. Minnt er á fyrri tillögur Sjálfstæðisflokksins
um málið frá 26. september 2016 og 16. október 2017. Forstjóra er falið að leggja
fram tillögur um aðgerðir og kostnað vegna þeirra í tengslum við fjárhagsáætlun
2019.
Lögð fram minnisblöð Veitna um málið, dags. 11. október 2018 og 18. október 2016
auk áætlana, dags. 11. október 2018 um hreinsun á örplasti í hreinsistöðvum Veitna.
Stjórn fagnar þeirri vinnu sem Veitur hafa þegar ráðist í og er í undirbúningi vegna
örplastagna í fráveitu. Er þess óskað að niðurstöður, sem unnið er að verði kynntar fyrir
stjórn OR. Afgreiðslu tillögunnar frestað.
12. Forstjóri lagði fram og kynni minnisblað sitt til stjórnar um starfsemina á milli
stjórnarfunda, dags. 18. október 2018. Umræður.
13. Önnur mál


Lagt fram erindi forstjóra Símans, dags. 22. október 2018. Samþykkt að beina
erindinu til Gagnaveitu Reykjavíkur, þar sem efni þess varðar það fyrirtæki.



Guðjón Viðar Guðjónsson leggur fram eftirfarandi fyrirspurn:
Hvað veldur því að eigendur OR Akraneskaupstaður, Reykjavíkurborg og
Borgarbyggð eiga enga fulltrúa í stjórnum dótturfyrirtækjanna Orku
náttúrunnar, Veitna og Gagnaveitunnar?
Fá starfsmenn OR sem sitja í stjórnum þessara félaga laun? Fundir þessara
félaga eru á dagvinnutíma og engin ástæða fyrir að starfsmönnum OR séu greidd
sérstök laun fyrir setu í þessum stjórnum.



Hildur Björnsdóttir leggur fram eftirfarandi fyrirspurn:
1.

Óskað er ítarlegri upplýsinga um lántöku hjá Íslandsbanka, dags. 30.12.16.
 Hvenær var lánsbeiðni undirrituð/send bankanum?
 Hver er lánstími?
 Er uppgreiðsluheimild, og ef svo er, hverjir eru
uppgreiðsluskilmálar?
 Hvert var veltufjárhlutfall, annars vegar fyrir lántöku og hins vegar
eftir lántöku?

2.

Óskað er ítarlegri upplýsinga um Orkuveituhúsið að Bæjarhálsi.
 Hver var forsaga sölu hússins árið 2013?
 Hvert var leiguverð á húsinu á tímabilinu frá 2013 til 2017?
 Hvernig var andvirði sölu frá 2013 ráðstafað (óskað er
sundurliðunar)?
 Hvernig voru endurkaupin 2017 fjármögnuð (óskað er
sundurliðunar, ef við á)?
 Hver hefur kostnaður við viðhald hússins verið frá árinu 2013 til
dagsins í dag (óskað er sundurliðunar)?
 Óskað er afrits af kaupsamningi og leigusamningi við Straum (Foss)
frá 2013.
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Óskað er afrits af kaupsamningi við Straum (Foss) frá 2017 (þegar
húsið er keypt aftur).
Óskað er afrits af matsbeiðni til matsmanns sem skipaður var af
Héraðsdómi Reykjavíkur í desember 2017.

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17:00.
Næsti fundur er fyrirhugaður 26. nóvember 2018.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir,
Kjartan Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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Upplýsingatæknistefna
Rýni 2018
2.10.2018

Dagskrá
1.

Stefna og rýni

2.

Markmið og mælikvarðar

3.

Helstu verkefni

Mælikvarðar
• Rauntímamælingar á ýmsum kerfum
– Bandvíddarmælingar
– Uppitími kerfa/þjónustu

• Fjárhagsmælikvarðar
– Samanburð við veitufyrirtæki í Evrópu

• Þjónustukannanir
• Svartími beiðna

• O.s.frv.

Verkefni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjarmælingar
Orkureiknir
Fjarmælivefur ON
ON Charge
ON Core
VOR - backlogg í pípunum + spálíkan
VON <
CRM Samningastjórnun
Zappa - Lagfæringar skv lista
Geisli - Færnikort
Álestrarferli - Orku samþættingar
Heimlagnaferli F1
Heimlagnaferli F2, F3
Flutningstilkynningar á vef
Greiðslumátabreytingar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sýndarkortanúmer Fasi 2
Uppitími kerfa - sjálfsþjónusta
Mínar síður Veitur - teknar í gegn
Mínar síður ON - teknar í gegn
App fyrir álesara
ÖHV endurbætur
Innskráningar mæligilda
Vinnuborðið - Backlogg af lagfæringum
Varanleg varsla verkblaða
Myndveita í LUKOR - Myndir af verkstað
Verkbókhald Veitna
VOG
Fjarmælivefur Veitur
Áhaldavarsla - skráningarkerfi

Takk kærlega!

Upplýsingaöryggisstefna

Olgeir Helgason
Fundur stjórnar OR

22.10.2018

Innleiðing stefnu
Vitundarvakning

• Öryggismolar
–

10 upplýsingaöryggismolar fyrir stjórnendur á árinu 2018

–

20 upplýsingaöryggismolar á Workplace

206 Upplýsingaöryggi - Svikapóstur

207 Upplýsingaöryggi - Óviðeigandi tölvupóstur

208 Upplýsingaöryggi - Sprettigluggar

209 Upplýsingaöryggi - Hreint skrifborð

210 Upplýsingaöryggi - Lykilorð

211 Upplýsingaöryggi - USB

212 Upplýsingaöryggi - Umgengni lykilorða

213 Upplýsingaöryggi - HTTPS

214 Upplýsingaöryggi - Þráðlaus net

215 Upplýsingaöryggi - Óværur

216 Upplýsingaöryggi - Útprentuð trúnaðargögn

Row Labels
Gagnaveita Reykjavíkur
Orka náttúrunnar
Orkuveita Reykjavíkur
Veitur
Grand Total

205 Upplýsingaöryggi

• Örnámskeið (Rafræn fræðsla – skyldunámsneið)

15%
6%
30%
11%
18%

3%
2%
21%
9%
11%

11%
3%
26%
9%
14%

5%
3%
25%
9%
13%

10%
3%
24%
8%
13%

8%
4%
24%
8%
13%

8%
4%
23%
8%
13%

11%
3%
21%
6%
12%

6%
3%
22%
6%
11%

5%
4%
23%
6%
12%

10%
3%
21%
6%
11%

11%
3%
22%
7%
12%

Rýni stefnu
•

Núverandi stefna samþykkt á stjórnarfundi 16.10.2017

•

Hópur sérfræðinga úr öllum fyrirtækjunum rýndi stefnuna á
rýnifundi 17.9.2018

•

Hópurinn leggur einróma til að stefnan verði óbreytt

•

Tillaga
–

Lagt til að upplýsingaöryggisstefna verði samþykkt óbreytt

Upplýsingaöryggisstefna

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
Reykjavík, 18.10.2018
/ HS
Tillaga að loftslagsmælikvarða OR
Lagt er til að OR setji fram lykilárangur um loftslagsmál sem sýni stöðu loftslagsmarkmiða
fyrirtækisins.
Greinargerð
Í júní 2016 samþykkti stefnuráð OR loftslagsmarkmið fyrir OR samstæðuna og voru markmiðin
kynnt fyrir stjórn OR í sama mánuði. Í nóvember 2017 gerði stjórn OR breytingar á umhverfis- og
auðlindastefnu fyrirtækisins um að draga úr losun koltvíoxíðs við orkuframleiðslu og starfsemi
fyrirtækjanna um 60%, miðað við losun ársins 2015. Undanfarið ár hefur loftslagshópur OR
samstæðunnar unnið að tillögu að loftslagsmælikvarða sem byggir á loftslagsmarkmiðum
samstæðunnar.
OR samstæðan er leiðandi fyrirtæki hérlendis við útreikning, markmiðasetningu og upplýsingagjöf í
loftslagsmálum. Samstæðan hefur t.d. á undanförnum þremur árum dregið verulega úr losun
koltvíoxíðs frá starfsemi sinni með niðurdælingu og bindingu á þessari gróðurhúsalofttegund í
berg, fjölgað loftslagsvænum bifreiðum í bílaflota sínum og stutt starfsfólk til að ferðast í og úr
vinnu á vistvænan hátt. Einnig hefur samstæðan verið leiðandi í orkuskiptum í samgöngum á
landsvísu.
OR hefur sett sér metnaðarfull loftslagsmarkmið sem krefjast tíma, hug- og verkvits og fjármagns
en sem einnig hafa sýnt að geta aflað fyrirtækinu tekna. Leiðarljós samstæðunnar er sporlaus
vinnsla til framtíðar sem er forsenda framþróunar í átt að kolefnishlutlausu samfélagi.
Undirrituð telur því vel við hæfi að OR setji fram lykilárangur um loftslagsmál sem sýni stöðu
loftslagsmarkmiða fyrirtækisins.

Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri

DRÖG
STJÓRNUNARHANDBÓK
LYKILÁRANGUR-STAÐA LOFTSLAGSMÆLIKVARÐA STE-XXX-X.X
Heiti mælikvarða: Staða loftslagsmarkmiða OR samstæðunnar
Tengist stefnu, grunnstoð og framtíðarsýn:
Stefna: Umhverfis- og auðlindastefna samstæðu OR / Heildarstefna OR
Grunnstoð: Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt / Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að
stöðugum umbótum / Fjárhagslegur styrkur og hagkvæmni sem tryggir þjónustu í takt við þarfir samfélagsins
Framtíðarsýn: Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að leiðarljósi

Tíðni mælinga: 1 sinni á ári
Markmið: Samstæða OR stefnir á að draga úr kolefnisspori um 60% til ársins 2030 miðað kolefnisspor ársins
2015. OR samstæðan dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og mengandi efna eins og kostur er og leggur
áherslu á rannsóknir og þróun til að geta nýtt bestu mögulegu lausnir í þeim tilgangi.

Skilgreining á mælikvarða (lýsing og hvernig mælt): Loftslagshópur OR samstæðunnar fer yfir gögn úr
vinnsluskýrslum virkjana ON, eldsneytisgögn úr gagnagrunni Klappa grænna lausna, gögn um úrgang frá
úrgangsfyrirtækjum, gögn úr gagnagrunni Veitna, matstofu OR og fjármála OR ofl.
Loftslagsmarkmið OR og dótturfélaga eru 13; samstæða OR hefur sett sér sex sameiginleg loftslagsmarkmið, þ.e.
markmið til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, Orka náttúrunnar hefur sett sér fjögur sértæk markmið og
Veitur þrjú sértæk markmið í þessa veru. Þau eru:
Sértæk loftslagsmarkmið ON
Draga úr losun vegna borana
Draga úr losun vegna úrgangs
frá verkstað
3. Nýta CO2
4. Binda CO2 í bergi (CarbFix)
1.
2.

Sértæk loftslagsmarkmið Veitna
1. Draga úr losun vegna
úrgangs frá verkstað
2. Draga úr losun vegna
nýframkvæmda og viðhalds
3. Draga úr losun vegna
eldsneytisnotkunar (bílafloti,
stór ökutæki og rafalar)

Sameiginleg loftslagsmarkmið OR samstæðu
1. Draga úr losun vegna matarsóunar
2. Draga úr losun vegna skrifstofuúrgangs
3. Draga úr losun vegna ferða starfsfólks í og
úr vinnu
4. Draga úr losun vegna flugferða starfsfólks
5. Draga úr losun frá bílaflota
6. Binda CO2 með landbótum (landgræðsla,
skógrækt og endurheimt votlendis)

Gefin er einkunn fyrir hvert markmið í samræmi við töfluna að neðan. Takmarki loftslagsmælikvarðans er
náð þegar einkunn allra markmiða er 3. Ef einkunn markmiðs er lægri en 2 þarf að skilgreina verkefni til úrbóta.
Staða allra markmiða eru birt á n.k. kóngulóarriti, sjá myndir að neðan.
Hæsta einkunn

1

11*4 + 2*3 = 50

Einkunn
þegar öllum
markmiðum
er náð
13*3 = 39

Einkunn þegar
verulegar framfarir
eru í öllum
markmiðum
13*2 = 26

Einkunn þegar
litlar framfarir
eru í öllum
markmiðum
13*1 = 13

Staða
2015

Staða
2016

Staða
2017

1

12

13

Staða
2018

1

Ellefu markmið af 13 geta fengið frammúrskarandi einkunn (>3 stig) sem þýðir að frammistaða ársins er umfram sett markmið. Tvö markmiðanna, þ.e. binding CO2
í bergi og losun vegna borana, geta ekki náð frammúrskarandi einkunn. Ástæðan er sú að markmið CO2 bindingar í bergi miðast við hámarksafköst
lofthreinsistöðvar og losun vegna borana miðast við að hún verði engin, þ.e núll.

Frammistaða
Frammistaða umfram markmið
Markmiði náð

Gildi
> 125%
100 - 125%

Lýsing

Einkunn

Frammistaða ársins er umfram markmið sem sett var
fyrir viðkomandi ár. Framúrskarandi árangur

4

Markmiði náð fyrir viðkomandi ár

3

Góð frammistaða miðað við stöðuna 2015
sem er upphafsár mælinga
Markmiði ekki náð

75 – 99%

Verulegar framfarir í átt að settu markmiði og
mögulegt að ráðast í úrbætur þannig að markmið
náist næsta ár

2

Lítil frammistaða miðað við stöðuna 2015
sem er upphafsár mælinga
Markmiði ekki náð

0 – 74%

Litlar framfarir í átt að settu markmiði miðað við
stöðuna árið 2015. Frammistaða þarf að batna eigi
markmið að nást

1

Engin frammistaða eða verkefni ekki hafið
Markmiði ekki náð

0%

Verkefni ekki hafið eða að árangur var sá sami og
árið 2015

0

Frammistaða verri en árið 2015. Eigi markmið að
nást þarf að ráðast í verulegar úrbætur. Mögulega
þarf að endurskoða markmiðið ef frammistaða verður
ekki bætt

-1

Verri frammistaða en staðan var 2015 sem
er upphafsár mælinga
Markmiði ekki náð

Ábyrgð:Hólmfríður Sigurðardóttir

<0%

Dags. 17.10.2018
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DRÖG
STJÓRNUNARHANDBÓK
LYKILÁRANGUR-STAÐA LOFTSLAGSMÆLIKVARÐA STE-XXX-X.X

Birting: Lagt árlega fyrir stjórn OR, ON, Veitna og GR
Vistun: Skjalakerfi OR samstæðu
Aðgengi: Allir hafa aðgang
Gagnaöflun, vinnsla og geymsla
Grunngögn: Vinnsluskýrslur virkjana ON, eldsneytisgögn úr gagnagrunni Klappa grænna lausna, gögn um
úrgang frá úrgangsfyrirtækjum, gögn úr gagnagrunni Veitna, matstofu OR og fjármála OR ofl.

Úrvinnsla: Loftslagshópur OR samstæðu og Umhverfismál
Ábyrgðarmenn
Ábyrgðarmaður mælikvarða:

Umsjónarmaður mælinga:

Umhverfisstjóri

Loftslagshópur OR og umhverfisstjóri

Ábyrgð:Hólmfríður Sigurðardóttir

Dags. 17.10.2018

2 af 2

The image part w ith relationship ID rId1 w as not found in the file.



MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

1.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 266
Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri
18. október 2018
Umhverfismál fyrir stjórn OR 22. 10. 2018. Staða tveggja árangursmælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“.

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:

Andakílsárvirkjun. Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum frá Hafrannsóknastofnun er heilmikið líf komið í
ána og flestir árgangar af seiðum og fiski að ná sér á strik ásamt botndýrum og gróðri. Það eru fyrsta árs
seiði sem hafa þurrkast út. Von er á skýrslu frá stofnuninni um næstu áramót.

Tilkynningar til leyfisveitenda:
Rennsli á yfirfall – Hellisheiði og Hverahllíð:
o 13. september við Hellisheiði í 1,5 klst. Rennsli um 320 l/s.
o 5. - október. Gert ráð fyrir rennsli á yfirfall við Hellisheiði næstu þrjár vikurnar vegna endurbóta í
niðurrennslisveitu, breytinga í gufuveitu og hreinsunar á varmaskiptasetti. Rennsli um 250 l/s.
Blástur á borholum:
o 30. júlí – október við Hverahlíð vegna prófana á nýrri vinnsluholu sem er mjög öflug. Áætlað er að
holan blási í tvær vikur til viðbótar. ON hefur látið kanna hávaða frá holunni og gefa niðurstöður
hljóðmælinga og kortlagningar hávaða til kynna að holan uppfylli skilyrði í starfsleyfi.
o 8. október – nóvember við Nesjavelli vegna hreinsana og prófana á nýrri vinnsluholu.
Brennisteinsvetni:
o 2.-10. október var lofthreinsistöðin við Hellisheiði stöðvuð vegna viðhalds.

Samráð við leyfisveitendur og hagsmunaaðila. Þann 16. október sl. var haldinn fundur þar sem fjallað var
um boranir á Hengilsvæðinu og hávaðamælingar umhverfis blásandi borholur.

Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.
VEITUR:
FRÁVEITA:

Rennsli um neyðaryfirfall í Skeljanesi í 1,5 klst. þann 27. september sl. vegna háspennubilunar, í 4 klst.
þann 6. október sl. vegna mikillar aðkomu og í 2 mín. þann 16. október sl.

Hreinsistöð á Akranesi. Miklir erfiðleikar hafa verið í rekstri hreinsistöðvarinnar vegna fitu sem berst að
stöðinni frá fiskvinnslu. Málið er í höndum Heilbrigðiseftirlis Vesturlands.
VATNSVEITA:




Virkjun í Vatnsendakrika. Beðið athugasemda frá Skipulagsstofnun um frummatsskýrslu. Sjá nánar
minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæsu.
Færsla á olíudrifnu varaafli frá Jaðri út fyrir vatnsverndarsvæðið. Vinna hefst á næstu vikum þegar
strengir verða plægðir í jörð. Uppsetning stöðvarinnar er áformuð vorið 2019.
Erindi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Veitna um stýrða lokun vega í Heiðmörk. Samkvæmt heimildum
hjá Reykjavíkurborg er fyrirhugað að setja ákvæði í deiliskipulag sem áformað er að komi út fyrir áramót.

HITAVEITA: Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæsu.
RAFMAGNSVEITA:

Lagningu á jarðstreng og ljósleiðara að Bláfjöllum á fjar- og grannsvæði vatnsverndar er að ljúka.

Vinna við viðhald á 132 kV SF6 rofum (SF6 er gróðurhúsalofttegund) í A1 við Barónsstíg er í gangi og
reiknað með að henni ljúki í viku 42.
STAÐA AUÐLINDA. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.
2.

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.

Styrkur brennisteinsvetnis á Norðlingaholti í Hveragerði og Lækjarbotnum í september - október 2018 var
undir viðmiðunarmörkum.
3.

Annað



Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl. sem varða umhverfismál
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o

o
o


Athugasemd OR samstæðunnar við aðgerðaráætlun um innleiðingu Árósarsamlagsins, dags. 15.
ágúst sl. Lögð áhersla á mikilvægi fræðslu og samráðs milli hagaðila ofl.
Athugasemdir Veitna við deiliskipulag fyrir athafnasvæði á Hólmsheiði dags. 21. ágúst sl. sem
vörðuðu vatnsvernd, meðhöndlun ofanvatns á skipulagssvæðinu ofl.
Umsögn OR samstæðunnar um umhverfismat Samgönguáætlunar 2019 – 2033 dags. 24. ágúst sl.
Lögð áhersla á mikilvægi samgönguáætlunar til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, að
áætlunina megi nýta til að flýta fyrir orkuskiptum í samgöngum ofl.
Umsögn OR samstæðunnar vegna heildarendurskoðunar laga um mat á umhverfisáhrifum dags. 5.
október sl. Lögð áhersla á að bæta megi og stytta matsferlið, tímafresti, nýjar áskoranir t.d.
loftslagsbreytingar, endurskoðun umhverfismats, stjórnvaldssektir ásamt samþættingu ferla ofl.
Drög að frumvarpi að loftslagslögum. Í umsögn OR samstæðunnar er m.a.lögð áhersla á mikilvægi
fræðslu og samráðs milli hagaðila þ. á m. OR sem er leiðandi fyrirtæki við útreikning, markmiðasetningu og upplýsingagjöf í loftslagsmálum. Bent á mikilvægi þess að útfærðir verði hvatar ofl.
Aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. OR samstæðan vinnur að umsögn.
Kerfisáætlun Landsnets. OR samstæðan vinnur að umsögn.

Þekkingarmiðlun:
o Norræn og baltnesk ráðstefna um mat á umhverfisáhrifum haldin í Tallin Eistlandi þann 30. september
– 2. október sl. Veitur voru meðal skipuleggjenda ráðstefnunnar.
o Fundur með bæjarfulltrúum og skipulagsyfirvöldum í Hveragerði um stöðu hitaveitunnar í bænum,
áskoranir sem við blasa og lausnir þann 17. október sl.



MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU
Viðtakandi:

Helga Jónsdóttir, starfandi forstjóri

Sendandi:

Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar

Dagsetning:

18. október 2018

Háhiti
Borun á Hellisheiði
Borun á HE-62 á Hellisheiði er lokið. Borun gekk vel og mælingar benda til að þetta verði
meðalhola en frekari upplýsingar fást ekki fyrr en holan hefur blásið. Borinn verður nú fluttur
milli Hrauns og hlíðar þar sem borður verður lóðrétt hola, HE-63.
Nesjavellir
Hola NJ-30, sem boruð var í sumar á Nesjavöllum er komin í blástur og mælingar benda til að
hún sé yfir meðallagi.
Rammaáætlun IV
Faghópar í 4. áfanga rammaáætlunar hafa tekið til starfa. Fyrst um sinn felst starfið í að þróa
áfram aðferðafræði faghópanna. Sem lið í þeirri vinnu bjóða þeir helstu hagsmunaaðila, sem
hafa látið sig aðferðafræðina varða, til fundar og samráðs um aðferðafræðina. Ráðgert er að
halda þrjá fundi, einn með hverjum faghópi, og fengu Landsvirkjun, Orka náttúrunnar, HS Orka,
Samorka og fleiri að tilnefna fulltrúa sína til að sitja þá fundi. Heiða Aðalsteinsdóttir,
sérfræðingur í skipulagsmálum hjá OR, er fulltrúi samstæðunnar. Tveir fundir hafa þegar verið
haldnir með faghópum 1 og 2. Á fundunum hefur verið gagnleg yfirferð yfir aðferðafræði
hópanna og hvernig hún hefur þróast ásamt umræðum um hana. Fultrúar orkufyrirtækjanna
hafa jafnframt hist á undirbúningsfundum fyrir fundina með faghópum, þar sem farið er yfir
sameiginlegar áherslur og hagsmuni.

Nýsköpun
Styrkverkefni - GECO
Eins og sagt var frá í minnisblaði í júní hlutu OR og ON veglegan styrk frá ESB sem miðar að
sporlausri jarðhitavinnslu. Um er að ræða um 2,3 milljarða verkefni sem 18 evrópskir aðilar
koma að. Alls fá OR og ON um 400 milljóna styrk frá ESB í tengslum við verkefnið en
mótframlag okkar nemur um 170 milljónum. Verkefnið, sem nefnist GECO (Geothermal
Emission Control) hófst formlega nú í október og verður unnið á fjórum jarðhitasvæðum í
Evrópu (Hengli, Ítalíu, Tyrklandi og Þýskalandi).
Markmið heildarverkefnisins eru að:
- Sýna fram á tækniþróun í gashreinsun og – niðurdælingu á nokkrum jarðhitasvæðum í
Evrópu við mismunandi jarðfræðileg skilyrði
- Sameina gasniðurdælingu við aðferðir við nýtingu gasstrauma til að auka hagkvæmi og
samkeppnishæfni jarðhitageirans og
- Nýta lærdóminn frá þessum svæðum til þess að staðla aðferðirnar til að hægt sé að nota
þær víðar um Evrópu og á heimsvísu.
Markmið verkefnisins í Henglinum eru að:
- Þróa áfram gashreinsun og -niðurdælingu við Hellisheiðarvirkjun með það að markmiði að
auka niðurdælingu á H2S úr 70% í 85%
- Auka hreinsun á CO2 í Hellisheiðarvirkjun úr 34% upp í 37%. Af þessum 37% verða 90%
gassins dælt niður en um 10% verður breytt í söluvöru með annars þreps hreinsibúnaði.
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-

Prófa gashreinsun og niðurdælingu á Nesjavöllum í tilraunaskala með það að markmiði að
minnka útblástur um 7%.
Prófa nýjar vöktunaraðferðir (ísótópur, ferilefni og tæringu í fóðringum) í rekstrarumhverfi.

Þetta er næst stærsti styrkur sem ratað hefur á fjörur jarðhitageirans á Íslandi eftir því sem við
best vitum og að fá svona styrk er gríðarleg viðurkenning fyrir OR, ON og okkar samstarfsaðila.
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Inga Dóra Hrólfsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna

Sendandi:

Ingvar Þór Þorsteinsson, sérfræðingur í fjárstýringu og greiningum

Dagsetning:

12. október 2018

Efni:

Upplýsingar um verkefni í Borgarbyggð

Á stjórnarfundi Orkuveitu Reykjavíkur 24. september s.l. lagði Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
fram eftirfarandi fyrirspurn:

1. Hversu hátt er afskrifta hlutfall af verkum í Borgarbyggð og á hvað löngum
tíma?
2. Óskað er eftir rekstrarreikningum OR vegna veituframkvæmda í Borgarbyggð
3. Geta arðgreiðslur Borgarbyggðar gengið uppí kostnaðinn?
4. Ef gjaldskrár yrðu samræmdar hvað stæði þá út af gagnvart Borgarbyggð?
Spurning 1: Hversu hátt er afskrifta hlutfall af verkum í Borgarbyggð og á hvað

löngum tíma?
Fráveita: Að meðaltali um 1,7 % eða um 59 ár
Vatnsveita: Að meðaltali um 2,2 % eða um 45 ár

Spurning 2: Óskað er eftir rekstrarreikningum OR vegna veituframkvæmda í
Borgarbyggð
Hér er yfirlit frá árinu 2014, sem er fyrsta rekstrarár Veitna í núverandi mynd. (Upphæðir í
þús. króna).
Fráveita:
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Vatnsveita:

Spurning 3: Geta arðgreiðslur Borgarbyggðar gengið uppí kostnaðinn?

Þessari spurningu þyrftu eigendur að taka afstöðu til.

Spurning 4: Ef gjaldskrár yrðu samræmdar hvað stæði þá út af gagnvart
Borgarbyggð?

Það var búið til sjóðstreymislíkan sem náði til ársins 2030, eftir það er gert ráð fyrir
framtíðarvirði. Sjóðstreymi var núvirt m.v. tvær ávöxtunarkröfur, annarsvegar
arðsemiskröfu sem samþykkt var af stjórn OR í mars og hins vegar lágmarksarðsemiskrafa
samkvæmt vikmörkum samkvæmt samþykktri arðsemiskröfu. Þar sem núvirt sjóðstreymi
stendur ekki undir bókfærðu virði fastafjármuna er munurinn það sem Borgarbyggð þyrfti
að leggja til starfseminnar til að vatns- og fráveitan yrðu jafnsett.
Helstu forsendur:
1. Árleg magnaukning fyrir tekjur og gjöld eftir árið 2018 er 0,5%.
2. Ávöxtunarkröfurnar eru tvær og eru eins fyrir vatns- og fráveitu, annars vegar
lágmarkskrafa sem er 3,1% (ávöxtunarkrafa 1) og markmið sem er 6,35%
(ávöxtunarkrafa 2).
3. Gjaldskrá vatns- og fráveitu í Borgarbyggð samræmd við gjaldskrá í Reykjavík og
Akranesi.
4. Afskriftir fráveitu eru áætlaðar 1,7% en 2,2% í vatnsveitu
5. Notast við 5 ára fjárfestingaspá tæknistjóra Veitna, eftir það er gert ráð fyrir að
fjárfestingar séu jafn miklar og afskriftir þannig að heildarvirði veitnanna haldi sér.
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Niðurstaða:
Ávöxtunarkrafa 1 (3,1%)

Fráveita

Vatnsveita

Samtals

Núvirt sjóðstreymi 2019-2030

144.079

284.124

428.202

88.868

418.853

507.721

Rekstrarvirði samtals

232.947

702.977

935.923

Bókfært virði 1/1/2019

4.174.241

1.072.982

5.247.223

Mismunur (framlag Borgarbyggðar)

3.941.294

370.005

4.311.300

Framtíðarvirði

Eins og sést í ofangreindri töflu þyrfti Borgarbyggð að greiða liðlega 4,3 milljarða króna,
miðað við framangreindar forsendur, í eingreiðslu til að hægt væri að samræma gjaldskrár
þannig að veiturnar yrðu jafnsettar og með mismunandi gjaldskrár

Ávöxtunarkrafa 2 (6,35%)

Fráveita

Vatnsveita

Samtals

Núvirt sjóðstreymi 2019-2030

127.883

244.149

372.033

29.894

140.898

170.792

Rekstrarvirði samtals

157.777

385.047

542.824

Bókfært virði 1/1/2019

4.174.241

1.072.982

5.247.223

Mismunur (framlag Borgarbyggðar)

4.016.463

687.935

4.704.398

Framtíðarvirði

Eins og sést í ofangreindri töflu þyrfti Borgarbyggð að greiða liðlega 4,7 milljarða króna,
miðað við framangreindar forsendur, í eingreiðslu til að hægt væri að samræma gjaldskrár
þannig að veiturnar yrðu jafnsettar og með mismunandi gjaldskrár
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Inga Dóra Hrólfsdóttir

Sendandi:

Fjóla Jóhannesdóttir, fagstjóri fráveitu og Íris Þórarinsdóttir, tæknistjóri
fráveitu

Dagsetning:

11. október 2018

Efni:

Áætlanir um hreinsun á örplasti í hreinsistöðvum Veitna

Á fundi stjórnar OR þann 5. október 2018 var bókað.
Hildur Björnsdóttir og Kjartan Magnússon leggja fram eftirfarandi tillögu:
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að sem fyrst verði ráðist í aðgerðir til að efla hreinsibúnað
Veitna í því skyni að lágmarka það magn plastagna, sem berst út í sjó frá skólphreinstöðvum
fyrirtækisins. Minnt er á fyrri tillögur Sjálfstæðisflokksins um málið frá 26. september 2016 og 16.
október 2017. Forstjóra er falið að leggja fram tillögur um aðgerðir og kostnað vegna þeirra í tengslum
við fjárhagsáætlun 2019.
Fyrri umfjöllun um sama mál
Tillögu um málið frá 26. september 2016 var svarað með minnisblaði á stjórnarfundi OR
236. Einnig var haldin kynning á stjórnarfundi OR 253 um framtíðarsýn fráveitu, þ.á m.
hreinsun örplasts í skólpi í kjölfar bókunar þann 16. október 2017.

Svar við bókun 5. október 2018
Ný stefna Veitna kallar á aukna hreinsun á skólpi og nýtingu á orkuríkum úrgangi sem
skapast getur við þær úrbætur. Með fleiri hreinsiþrepum mun verða lögð áhersla á að
hreinsa örplast úr skólpinu, auk þess sem væntingar eru um að hreinsa m.a. nitur, fosfór
og lyfjaleifar.
Örplast í regnvatnskerfum
Rannsóknir sýna að um 2/3 hlutar örplasts sem borist getur í fráveitur sé frá gatnakerfinu.
Regnvatn frá götum sem endar í fráveitukerfum fer aðeins að hluta í hreinsistöðvar. Í eldri
hverfum blandast skólp og regnvatn í blandlögn, en í hverfum byggðum eftir um 1965
hefur regn og skólp hefur verið sett í aðskilin kerfi, þar sem regnvatn fer stystu leið í
viðtaka s.s. sjó, ár og læki. Þar sem regnvatn rennur í viðkvæma viðtaka er á flestum
stöðum búið að byggja settjarnir/hreinsitjarnir þar sem agnir sitja eftir, svo regnvatnið fari
ekki óhreinsað í viðkvæmustu viðtakana, s.s. Elliðaár, Úlfarsá og Bugðu. Sú vegferð
byrjaði um aldamótin 2000. Enn á eftir að byggja settjarnir við nokkrar stærri
regnvatnsútrásir s.s í Grafarvogi, en þær eru á áætlun á næstu árum. Gert er ráð fyrir
fjárfestingu upp á tæplega 500 m.kr. í settjörnum á áætlun næstu 5 ár.
Auk settjarna er verið að vinna að innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna, m.a. í þeim
tilgangi að hreinsa ofanvatn frá götum áður en það rennur áfram í lagnakerfi eða viðtaka.
Örplast af götum mun þá að einhverju leyti bindast í gróðri áður en það rennur áfram í
viðtaka. Innleiðingarverkefnið er unnið með Reykjavíkurborg, þar sem mikilvægt er að
gatnahaldari sé ábyrgur fyrir hreinsuninni, þar sem uppspretta mengunarinnar á sér stað
þar. Formleg innleiðing er ekki hafin á Akranesi og í Borgarbyggð.
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Áætlun um stækkun hreinsistöðva
Árin 2019–2020 munu Veitur vinna að hönnun og vali á lausnum fyrir frekari hreinsun í
hreinsistöðvum. Í framhaldi af hönnunarvinnunni mun fara í gang vinna við skipulagsmál
vegna stækkunar á lóðum hreinsistöðvanna, en gera þarf breytingar á aðalskipulagi og
deiliskipulagi. Þar reynir á góða samvinnu við sveitafélögin og sameiginlegan skilning á
því að aukin hreinsun þarf mikið pláss á lóðum sem skilgreindar eru sem iðnaðarlóðir.
Stóru stöðvarnar í Reykjavík, Ánanaust og Klettagarðar, eru á fjölförnum stöðum við
ströndina og munu verða enn meira áberandi þegar þarf að stækka þær út í sjó til að
koma fyrir fleiri hreinsiþrepum.
Þegar hönnunar- og skipulagsvinnu er lokið taka við framkvæmdir vegna landfyllinga,
sem áætla má að taki 1–2 ár. Eftir það er hægt að byggja við stöðvarnar og setja upp
meiri hreinsun. Það er því bjartsýn spá að frekari hreinsun í stærri hreinsistöðvum geti
verið komin á eftir fyrsta lagi 5 ár, en núverandi fjárfestingaáætlun gerir ekki ráð fyrir að
framkvæmdir gangi alveg svo hratt fyrir sig.
Kostnaður við hreinsun örplasts
Áætlað hefur verið að aukin hreinsun, þar sem örplast er hreinsað úr skólpinu, kosti um 2
milljarðar á hvora stöð í Reykjavík (Klettagarða og Ánanaust). Það á eftir að meta
kostnað fyrir minni fráveitur sem Veitur reka á Kjalarnes, Akranes og í Borgarbyggð, en
gróf áætlun gæti verið um 5.000 m.kr. í heildina. Nú er verið að skoða hvort frekari
hreinsun eigi að taka til fleiri mengunarþátta en örplasts, í ljósi nýrrar stefnu, svo
kostnaður gæti enn aukist. Þegar frekari hönnun liggur fyrir verður hægt að gera
nákvæmari kostnaðaráætlun og eins að áætla aukinn rekstrarkostnað vegna meiri
hreinsunar.
Á næstu 5 árum er samtals gert ráð fyrir um 6.000 m.kr. í fjárfestingar tengdri stefnu
Veitna um sporlausa fráveitu. Aðeins hluti þeirrar fjárfestingar (u.þ.b. 10%) er áætlaður í
aukna hreinsun á skólpi í hreinsistöðvum, en fyrstu árin er áherslan á endurbyggingu
núverandi dælu- og hreinsistöðva, með þeim tilgangi að þurfa ekki að losa óhreinsað
skólp um yfirföll eða í neyðarlosun.
Staðan í nágrannalöndunum
Erlendis eru ekki beinar kröfur um aukna hreinsun á skólpi vegna örplasts eða lyfjaleifa
en þar eru rekstraraðilar að skoða hvaða tækni þarf að innleiða til að bæta hreinsun. Hins
vegar er þekkt að örplast verður að mestu leyti eftir í seyru sem hreinsuð er úr skólpinu í
hreinsistöðvum sem eru með fleiri hreinsiþrep en gerð er krafan um á Íslandi og eins og
hreinsistöðvar í Reykjavík eru uppbyggðar.
Flest fagfélög um rekstur fráveitna í nágrannalöndum okkar hafa ályktað um örplast, að
forvarnir og meðhöndlun við uppsprettur séu alltaf ódýrari og umhverfisvænni, og árétta
að fráveitan sé ekki notuð sem ruslafata eða „end of pipe solution“.
Forvarnir
Veitur hafa verið að vinna að kynningarmálum um að fráveitukerfið sé ekki notað fyrir rusl,
t.d. blautþurrkur sem eru að miklu leyti plastþræðir. Veitur munu halda því áfram og nú á
sér m.a. stað samtal við Umhverfisstofnun um samvinnu í að breiða út boðskapinn að
klósettið sé ekki ruslafata og við umhverfisráðherra um hvort hægt sé að setja bann við
sölu á blautklútum. Auk þess hafa Veitur verið að gefa trektir sem hvetja til söfnunar á
olíu og fitu í stað þess að setja hana í fráveitukerfið, unnið með Lyfjastofnun og
Reykjavíkurborg í verkefni um rétt lyfjaskil, til að stuðla að því að sem minnst að
lyfjarestum endi í klósettinu og svo mætti áfram telja. Eins er verkefnið um blágrænar
ofanvatnslausnir að hluta forvarnarverkefni, þar sem eitt af markmiðum þess er að grípa
mengun af vegum sem næst uppsprettu, áður en hún rennur í fráveitukerfi og þaðan í
viðtaka.
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Veitur vilja leggja enn meiri áherslu á þessi verkefni og ný forvarnarverkefni á næstu
árum. Þau kosta lítið miðað við þær upphæðir sem verið er að verja í stór
framkvæmdaverkefni, svo þar teljum við peningunum vel varið.
Það er rétt að taka fram að það er sama hvar í fráveitukerfinu örplastið er hreinsað, það
hverfur ekki, en veldur kannski minni skaða í jarðvegin eða seyru en í viðtaka
fráveitunnar. Fyrsta verkefni ætti því alltaf að vera það að minnka magn plasts sem kemst
í umferð, en það er verkefni yfirvalda og allra íbúa veitusvæðisins, og Veitna.

Ítarefni og samantekt á umfjöllun um örplast:
- Svar við fyrirspurn stjórnar OR: SF 236 10. Minnisblað um örplast í skólpi, eftirfylgni
við tillögu stjórnar OR
- Svar við fyrirspurn stjórnar OR: SF 253 06. Framtíðarsýn fráveitu- Kynning fyrir stjórn
OR
- Málþing um örplast í skólpi 2016, upplýsingar á vef www.vafri.hi.is
- Örstutt um örplast - Vísindadagur OR 2018
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Minnisblað um örplast í skólpi

Á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur þann 26. september var lögð fram eftirfarandi tillaga:


Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins
Samkvæmt niðurstöðum norrænnar rannsóknar berst margfalt meira magn plastagna,
sem talið er að skaði lífríki hafsins, út í sjó úr íslenskum skólphreinsistöðvum en í
sænskum og finnskum skólphreinsistöðvum. Samkvæmt rannsókninni berast um 6,3
milljónir plastagna úr skólphreinsistöðinni við Klettagarða á hverri klukkustund. Stjórn
Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að hreinsibúnaður skólphreinsistöðva Veitna verði
efldur sem fyrst í því skyni að hann verði á við það sem best þekkist. Þannig verði
magni plastagna, sem berst úr stöðvum fyrirtækisins í hafið, haldið í algeru lágmarki.

Til að fylgja eftir þessari bókun hef ég tekið saman upplýsingar um örplast í skólpi,
núverandi hreinsun og það sem þarf að skoða betur áður en hægt er að taka
ákvörðun um meiri hreinsun:
Þegar farið var í þá vinnu að hanna hreinsistöðvarnar í Reykjavík seint á síðustu öld voru
gerðar rannsóknir á viðtaka sem sýndu að hann var mjög hæfur til að taka við skólpi.
Viðtakinn okkar í Faxaflóa er kraftmikill og dreifir hann og brýtur niður lífræn efni,
næringarefni, ólífræn snefilefni og örverur án þess að þessi efni í skólpinu valdi nokkru álagi
á hann. Allar reglugerðir um hreinsun skólps (líka í EU) miða að því að ekki verið
næringarofauðgun eða súrefnisskortur í viðtaka. Rannsóknir staðfestu að grófhreinsun
væri næg hreinsun í Reykjavík, til að standast ákvæði í lögum og reglugerðum. Á flestum
þéttbýlum stöðum í Evrópu er viðtaki ekki eins kröftugur eða þarf að taka við meira magni
og því þarf þar meiri hreinsun en við notumst við. Fylgifiskur aukinnar hreinsunar, t.d. þar
sem lífræn hreinsun á sér stað í stórum gerjunartönkum, er að örplast og aðrar agnir
bindast við seyruna. Það er því vegna þess að hreinsun þarf að vera meiri til að standast
reglugerðarákvæði að örplast verður eftir, en ekki vegna þess að hreinsistöðvar eru
byggðar til að hreinsa örplast. Það er að mér vitandi ekki nokkurs staðar í lögum eða
reglugerðum að hreinsa skuli örplast. Hins vegar er þetta núna „nýtt vandamál“ og má því
gera ráð fyrir að við sem aðrar þjóðir munum þurfa að endurskoða þá hreinsun sem er í
gangi til að vernda hafið og lífríki þess.
Áður en ráðist verður í aukna hreinsun er þó margt sem þarf að skoða betur. Þessi eina
rannsókn Matís um öragnir í skólpi gefur vissulega til kynna að í gegnum hreinsistöðvarnar
fer mikið magn örplasts. Þetta er samt sem áður bara ein rannsókn þar sem eitt sýni var
tekið í hreinsistöðinni í Klettagörðum og aðeins mældar örplastagnir stærri en 300 µm. Það
þurfa að liggja fyrir meiri gögn um hvar þetta plast hefur uppruna sinn og hvort e.t.v. sé
hægt að minnka eða hætta notkun þess, t.d. með fræðslu eða áróðri. Eins þarf að skoða
betur hvað stórt hlutfall örplastagna í skólpinu er af heildarmagni örplasts sem berst aðrar
leiðir út í sjó frá borginni, t.d. loftborið (fok), er hent í sjóinn (t.d. rusl og veiðafæri) og
afrennsli af götum sem fer út um regnvatnsútrásir. E.t.v. er hægt að ná sama árangri með
öðrum aðferðum og minni tilkostnaði, t.d. með forvörnum, hertum reglum eða breyttri
hegðun og neyslumynstri.
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Rannsóknir um örplast í sjó eru mjög takmarkaðar. Sænsk rannsókn sýnir að stærstu
upptök örplasts séu (í réttri stærðarröð eftir magni):
1. Frá vegum, t.d. gúmmíagnir úr dekkjum. Einnig inniheldur vegmálning plast. Mikið
af þessum ögnum lendir í fráveitunni í gegnum niðurföll. Þar sem eru blandkerfi
fara agnirnar í gegnum hreinsistöð en þar sem er tvöfalt fráveitukerfi fara þær
beint út í sjó í gegnum regnvatnsútrásir eða verða eftir i settjörnum þar sem
regnvatn er leitt út í ár. Eins geta þessar agnir borist með vindi út í sjó.
2. Í gervigrasi. Ekki er víst hvað mikið af þessum ögnum endar í fráveitukerfinu.
3. Úr þvotti. Við þvott á gerviefnum, svo sem flíspeysum, losnar mikið af örögnum.
Gera má ráð fyrir að allar þessar agnir endi í fráveitukerfinu og í hreinsistöð.
4. Veiðafæri sem enda í eða er hent í sjó. Geta verið stærri agnir í upphafi en brotna
niður í öragnir í sjónum. Þessar agnir berast ekki með fráveitu.
5. Ýmsar öragnir frá iðnaði. Gera má ráð fyrir að stór hluti af þessu berist í
fráveitukerfi.
6. Örplast í snyrtivörum. Þetta er ekki hlutfallslega stór partur af því örplasti sem
endar í fráveitum en líklega einna minnstu agnirnar og það ætti að vera auðvelt að
banna eða hætta að nota þessar vörur.
Þetta er ekki tæmandi upptalning og þessi sama rannsókn fjallar einnig að miklu leyti um
hvað vanti mikið af þekkingu á þessu sviði.
Auk þessa þarf að skoða hvað gert yrði við seyruna/örplastið þegar búið er að hreinsa það
út í hreinsistöð. Erlendis, t.d. í Svíþjóð, er mjög algengt að seyrunni sé dreift á tún (af því
að hún hefur hingað til verið tekin sem lífræn áburður) og er þá í leiðinni verið að dreifa
örplasti í vistkerfið á öðrum stað. Á sumum stöðum er seyran brennd, en það er mjög dýrt
að brenna seyru á Íslandi. Rusl og seyra frá hreinsistöðvunum okkar fer í dag í Álfsnes þar
sem því er safnað í Gými, þaðan sem það er ætlað í gasgerð seinna meir og gæti þaðan
endað sem metangas og jarðvegur. Ef það fer í urðun þarf að vera víst að plastagnirnar
séu ekki það litlar að þær geti skolast út úr haugunum og endað þannig aftur útí sjó. Þetta
þarf allt að skoða betur, t.d. með Sorpu, áður en ákveðið er að hreinsa betur, svo ekki sé
verið að færa vandamálið til í stað þess að leysa það.
Veitur hafa þegar sett í gang skoðun á því hvaða hreinsiaðferðir muni henta til að ná örplasti
úr skólpi í hreinsistöðvunum í Reykjavík og hvað það komi til með að kosta. Niðurstaðna
úr þessari skoðun er að vænta í lok október. Eins er verið að skoða fyrir Veitur á vegum
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands þær rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar um örplast til
að meta megi hvað stór áhrif öragnir í skólpi hafi í stóru myndinni og fá betri skilning á
vandamálinu.
Það er ljóst að verið er að tala um talsverða viðbót við núverandi hreinsibúnað og mikinn
kostnað ef hreinsa á örplast úr skólpi á áhrifaríkan hátt.
Gera þarf frekari rannsóknir, bæði til að greina hvaða form af hreinsun yrði bætt við og til
að skilja betur áhrif örplasts frá hreinsistöðvum í stóru myndinni, til að geta tekið ákvörðun
um frekari hreinsun. Þær ákvarðanir yrðu alltaf stórar og dýrar.

Að lokum væri gaman að fá að bjóða stjórn OR í Klettagarða til að segja betur frá því starfi
sem þar fer fram, frá þeim rannsóknum sem gerðar eru í stöðvunum og á viðtaka (en þessar
rannsóknir eru ansi viðamiklar) og spjalla almennt um fráveituna og örplast. Vinsamlegast
láttu vita ef þau vilja þiggja það boð.
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