STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 20. desember kl. 13:00 var haldinn 313. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Vala
Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Eyþór Laxdal Arnalds og Björn Gíslason að hluta.
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir var fjarverandi. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal
Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi
framkvæmdastjóri fjármála OR.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 312 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri
fjármála. Fór yfir stöðu fjármögnunar ásamt rekstraryfirliti fyrir janúar – nóvember
2021. Umræður.
Lögð fram svohljóðandi tillaga dags. 20.12.2021 um fjármögnunarheimild fyrir árið
2022. Tillögunni fylgir greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra og/eða framkvæmdastjóra
fjármála heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða
bankaláns fyrir allt að 9,0 ma.kr. á árinu 2022.
Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná
yfir.
Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu
Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal. Hildur Björnsdóttir og Björn Gíslason sitja hjá.
Bjarni Freyr gerði grein fyrir sviðsmyndagreiningu um áhrif niðurstöðu dómstóla í
Glitnismálinu og mögulegum áhrifum á arðgreiðslur.
Gísli Björn Björnsson mætti til fundarins og gerði grein fyrir skilmálabreytingum á
lánasamningum við erlenda banka í kjölfar þess að LIBOR vextir munu hætta á
næstunni.
Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 14. desember 2021.
3. Lagt er til að Vala Valtýsdóttir taki sæti í starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur í stað
Sigríðar Rutar Júlíusdóttur.
Samþykkt samhljóða.
4. Klukkan 13:45 mætti Reynir Guðjónsson öryggisstjóri til fundarins og kynnti stöðu
öryggismála í samstæðunni. Umræður.
Reynir lagði fram til rýni stefnu í öryggis- og heilsumálum og lagði til minni háttar
orðalagsbreytingar. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða með orðalagsbreytingunum.
5. Klukkan 14:22 mætti Sæmundur Friðjónsson forstöðumaður upplýsingatækni til
fundarins og gerði grein fyrir netöryggismálum í samstæðunni. Umræður.
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6. Klukkan 14:52 mættu Þrándur Sigurjón Ólafsson, fagstjóri í orkumiðlun og Hildigunnur
H Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar til fundarins og kynntu
stöðuna á raforkumarkaði. Umræður.
Klukkan 15:00 mætti Eyþór Laxdal Arnalds til fundarins. Björn Gíslason yfigaf fundinn
á sama tíma.
7. Umfjöllun um tillögu um yfirfærslu á kaldavatnstönkum við Háteigsveg til Vatns- og
fráveitu frestað.
8. Stjórn samþykkir að veita Elínu Smáradóttur, yfirlögfræðingi og prókúruhafa, umboð
til að ganga frá og undirrita skjöl vegna sölu sumarbústaða við Úlfljótsvatn.
9. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 16.12.2021. Umræður.
10. Ákveðið að halda starfsdag stjórnar miðvikudaginn 26. janúar nk.
11. Önnur mál.
• Stjórnarformaður gerði grein fyrir hugmyndum um aðkomu fyrirtækisins að
vísindarannsóknum með styrkveitingum úr vísindasjóði. Umræður. Stjórn
samþykkir að fela forstjóra og stjórnarformanni að móta tillögu og leggja fyrir
stjórn.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:10.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. janúar 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon,Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir,
Björn Gíslason, Valgarður Lyngdal Jónsson.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2021, mánudaginn 22. nóvember kl. 13:00 var haldinn 312. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Vala Valtýsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson,
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Páll Gestsson, Björn Gíslason, Hildur Björnsdóttir, að hluta
til, og Katrín Atladóttir, að hluta til, en þau fjögur síðastnefndu tóku þátt um fjarfundabúnað.
Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi
framkvæmdastjóri fjármála OR.
Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 311 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verða send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Brynja Kolbrún Pétursdóttir, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra fjármála OR, og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds OR. Lagður var fram árshlutareikningur vegna fyrstu níu mánaða ársins sem
Bjarni Freyr gerði grein fyrir auk þess að gera grein fyrir stöðu fjármögnunar og fjármála
að öðru leyti. Brynja Kolbrún gerði sérstaka grein fyrir útgáfu grænna skuldabréfa.
Umræður.
Árshlutareikningurinn var samþykktur af stjórn.
Þá var lögð fram áhættuskýrsla, dags. 12. nóvember 2021.
3. Lögð var fram starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2022.
Starfsáætlunin var samþykkt af stjórn.
4. Lögð var fram upplýsingatæknistefna OR en lagt er til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
5. Lögð var fram upplýsingaöryggisstefna OR en lagt er til að hún verði samþykkt óbreytt.
Samþykkt.
6. Klukkan 13:55 mætti til fundarins Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix,
og gerði grein fyrir stöðu mála varðandi einkaleyfisumsókn Carbfix varðar sem og
öðrum atriðum tengdum rekstri Carbfix. Umræður.
Klukkan 14:10 var gert stutt hlé á fundinum á meðan stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
Eigna ohf. fundaði og afgreiddi svohljóðandi tillögu um fjármögnun sem Edda Sif gerði
grein fyrir:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. samþykkir allt að 650 milljón króna
hlutafjáraukningu í Carbfix ohf. til að fjármagna rekstur og verkefni Carbfix á
árinu 2022.
Klukkan 14:20 hófst fundur að nýju og hélt Edda Sif þá áfram yfirferð sinni yfir
starfsemi og rekstur Carbfix.
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Klukkan 15:00 yfirgaf Hildur Björnsdóttir fundinn og tók Katrín Atladóttir sæti á honum
í hennar stað.
7. Klukkan 15:05 mættu til fundarins Elentínus Guðjón Margeirsson, forstöðumaður
innkaupa OR, og Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum og gerðu þeir
grein fyrir vinnu OR við umhverfisvænni og grænni innkaup.
8. Klukkan 15:25 mættu til fundarins Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans og Birna Bragadóttir, formaður stjórnar Ljósleiðarans. Lagt var fram minnisblað, dags. 19. nóvember 2021, um Ljósleiðarann sem Erling Freyr og Birna gerðu
nánari grein fyrir auk þess að greina frá stöðu mála og horfum á fjarskiptamarkaði.
9. Klukkan 15:50 mætti til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður aðbúnaðar.
Lagt var fram kauptilboð vegna sölu á þremur sumarhúsum OR í Straumnesi við Steingrímsstöð, auk eignarlands, bátaskýlis og báta sem Magnús Már gerði nánari grein fyrir.
Óskað er samþykkis stjórnar vegna sölunar og svohljóðandi tillaga lögð fram:
Lagt er til að stjórn samþykki sölu eigna í Straumnesi ásamt öllu fylgifé og 3,6
ha eignarlandi til Atl. ehf. Söluverðmæti er 115 mkr.
Samþykkt.
10. Klukkan 15:55 mættu til fundarins Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna, Hrefna
Hallgrímsdóttir, forstöðumaður hitaveitu, og Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og nýsköpunar, og gerðu þau grein fyrir forðamálum tengdum
hitaveitu. Þá var lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 17. nóvember 2021. Umræður.
11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 18. nóvember 2021, um
starfsemina á milli stjórnarfunda.
12. Engin önnur mál.
Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:15.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 20. desember 2021.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Páll Gestsson, Vala Valtýsdóttir, Björn Gíslason,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
Hildur Björnsdóttir, og Katrín Atladóttir.
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Stjórnarfundur OR í desember 2021
Öryggis- og heilsumál
Yfirferð á stöðu ársins 2021, rýni stefnu
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Stefna OR
Breyting á orðalagi
Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við
framkvæmd þess.
OR stefnir að því að vera er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með
því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði heilsutjón vegna starfseminnar.
Allir Öll sem starfa fyrir OR eru ábyrg fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins tala fyrir auknu öryggis samstarfsfólks og leitast við að koma auga
á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:
•

Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn

•

Að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur

•

Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð

•

Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun

•

Stjórnendur staðfesta með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og að áhættum sé stýrt

Stefna í öryggis- og heilsumálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.

Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:

Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn

Að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur

Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð

• ÖHU stjórnun í fjárfestingaverkefnum OR samstæðunnar

• Áhættumat verka
• Áhættugreining hönnunar
• Innkaup, notkun og geymsla varasamra efna
• Hlutverkaflétta ÖHU mála í verkefnum

Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun
Rafræn fræðsla:
•

Inngangur að öryggis- og
heilsumálum

•

Varasöm efni

•

Stefna

•

•

Öryggismenning

BJÖRG (3 mismunandi: innskráning,
skráning tilkynninga, móttaka og
úrvinnsla)

•

Slys og slysaskráning

•

Áhættumatsgagnabanki

•

Heilsumálefni

•

Persónuhlífar

•

Neyðarviðbrögð

•

•

Öryggis og heilbrigðisáætlun

Heilsufarstengdir áhættuþættir
starfa

•

Áhættumat

•

Að standa við skrifborðið

•

Gullnu reglurnar

•

Læsa, merkja, prófa

•

Persónuhlífar

•

Hæfilegt álag – heilbrigt stoðkerfi

•

Umhverfisamál

•

Fræðsla um stillingu á
búnaði/vinnustöð

•

Hávaði og heyrnarvernd

Stjórnendur staðfesta með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið
sé samkvæmt verkferlum og að áhættum sé stýrt

Covid (veruskömmin)

STJÓRNUNARHANDBÓK
STEFNA OR Í ÖRYGGIS- OG HEILSUMÁLUM STE-040-25.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 25.05.2020]

Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta
megi öryggi fólks við framkvæmd þess.
OR stefnir að því að vera er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra
sem starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði
heilsutjón vegna starfseminnar.
Allir Öll sem starfa fyrir OR eru ábyrgir fyrir eigin öryggi, eru talsmenn aukins tala fyrir auknu öryggis samstarfsfólks
og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.
Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:
•

Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn

•

Að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur

•

Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð

•

Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun

•

Stjórnendur staðfesta með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og að
áhættum sé stýrt

Stefna í öryggis- og heilsumálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu
fyrirtækisins.
OR uppfyllir kröfur í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.

Tilvísanir
SKI-100; Ábyrgðir í vottuðum stjórnunarkerfum.
SKI-215; Stjórnunarkerfi öryggis og vinnuumhverfis.
STE-041; Lykilárangur – Slysatíðni.

OR’s Health and Safety Policy
OR’s matters of health and safety are always at the forefront. No task is important enough to risk the safety of those
performing it.
OR aims to be is a role model regarding health and safety matters and is committed to protecting and improving the
lives of those who work for the company by creating an accident-free workplace where no employees, contractors or
others suffer harm due to the operations.
All employees at OR are responsible for their own safety, advocate for increased safety of their co-workers and seek
to identify, evaluate and manage risks within their work environment.
The company systematically works to ensure that:
• Risks in all tasks are under control
• All incidents and unsatisfactory conditions are recorded, analyzed, and that improvements are made
accordingly.
• Processes and project descriptions are improved to coordinate and maintain the best and safest practices
possible.
• Health and safety awareness of employees and contractors is promoted by informing and training.
Ábyrgð: Reynir Guðjónsson

Útgefið. 13.10.2021
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STJÓRNUNARHANDBÓK
STEFNA OR Í ÖRYGGIS- OG HEILSUMÁLUM STE-040-25.0
[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 25.05.2020]

•

The management confirms, via sample monitoring and on-site support that work is carried out according to
the proper procedures and that risks are managed.

The health and safety policy is based on OR’s values and strategy and is presented in accordance with the
company’s ownership strategy.
At the very least, OR meets the requirements of laws, rules and regulations on health and safety matters.

Zasady bezpieczenstwa pracy oraz zdrowia zawodowego Energetyki
Reykjavik
W poniższym zbiorze zasad, Energetyka Reykjavik ma na celu ochronę zdrowia swoich pracowników i wytworzenie
przyjaznego środowiska pracy. Naszym zadaniem jest stworzenie bezwypadkowego miejsca pracy, aby nie narażać
zdrowia naszych pracowników podczas pracy w firmie.
Aby osiągnąć ten cel kierownictwo firmy pragnie aby wszyscy jej pracownicy dokładali wspólnych starań w
wypełnianiu zasad zawartch w statutach i regulaminach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników, współpracowników i klientów podczas wykonywania zadań.
Środki w osiągnięciu celów bezpieczeństwa są następujące:
Ze strony Energetyki Reykjavik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapewnić pracownikom oraz dostawcom usług i współpracownikom firmy bezpieczne i zdrowe środowisko
pracy, [D-4] *
dostarczyć swoim pracownikom sprzęt i wyposażenie, które spełnia wymogi bezpieczeństwa, [D-4]
zapewnić aby sprzęt firmy był regularnie sprawdzany i testowany, [D-4]
wyszkolić i poinstruować swoim pracowników o zasadach zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego, [D-3, D-4]
przeprowadzić analizy ryzyka pracy dla całej firmy i zapewnić aby te dane były weryfikowane i przyczyniały
się do poprawy sprzętu i praktyk pracy mających na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia dla pracowników,
[D-4]
systematycznie dostarczać informacje swoim pracownikom, wykonawcom usług oraz klientom w zakresie
wymogów bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego, [C-2]
zapewnić aktywne uczestnictwo kierownictwa w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa, [D-4]
zapewnić swoim pracownikom właściwy trening, stosownie do wykonywanych przez nich zadań oraz
dostarczyć pisemne zasady i instrukcje pracy dla pracowników, [D-3, D-4]
wykonywać regularne wewnętrzne kontrole mające na celu zapewnienie efektywności systemu zasad
bezpieczeństwa, [B-4]

Pracownicy:
• powinni zaznajomić się i zastosować do stosownych zasad pisemnych, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz miejsca pracy. [D-3, D-4]
• powinni używać wymaganego sprzętu, odzieży ochronnej i osobistego wyposażenia ochronnego w każdych
okolicznościach. [D-3]
• powinni uczestniczyć w spotkaniach, kursach oraz prezentacjach dotyczących zasad bezpieczeństwa i
zdrowia. [D-3]
Pracownicy Energetyki Reykjavik nie powinni podejmować się zadań, które nie są przygotowane zgodne z
regulacjami bezpieczeństwa i nie są wykonywane przy pomocy właściwego sprzętu ochronnego. Jeżeli wymagany
sprzęt nie jest dostępny, pracownicy powinni wstrzymać się od wykonywania pracy, aż do momentu kiedy właściwy
sprzęt jest im udostępniony.
* Każda z zasad odnosi sie do więcej niż jednej z głównych wytycznych zawartych w broszurze STE-012.

Ábyrgð: Reynir Guðjónsson

Útgefið. 13.10.2021
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Í samræmi við ákvörðun stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur kt. 551298-3029 þann 22.
nóvember 2021 um sölu á sumarhúsum að Straumnesi við Úlfljótsvatn (fnr. 235-3172,
landnr. 222669), veitir stjórnin Elínu Smáradóttur, kt. 2407685269, yfirlögfræðingi og
prókúruhafa fyrirtækisins, hér með
UMBOÐ
til að annast undirskrift allra skjala og gagna sem tengjast sölunni og frágangi hennar.
Reykjavík, 20. desember 2021,
Í stjórn:

___________________
Brynhildur Davíðsdóttir

___________________
Gylfi Magnússon

___________________
Vala Valtýsdóttir

___________________
Eyþór Laxdal Arnalds

___________________
Hildur Björnsdóttir

___________________
Valgarður Lyngdal

Vottar að dagsetningu og undirskrift
__________________

EBP-100

_________________

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 313
Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR
16. desember 2021
Umhverfismál fyrir stjórn OR desember 2021. Staða þriggja árangursmælikvarða sem
falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og CarbFix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR:
Fuglavöktun við Árbæjarstíflu:
Óskað var eftir því í apríl þessa árs að gerð yrði úttekt á fuglalífi eftir tæmingu Árbæjarlóns. Til samanburðar var miðað
við talningu frá árinu 1999 þar sem fjöldi fuglategunda á svæðinu var metinn. Niðurstöður úttektar gefa til kynna að
líklegt sé að fuglalíf nú sé með líku sniði og var í lok síðustu aldar.
Endurnýjun á laxateljara:
Laxateljari í Elliðaám verður endurnýjaður Verkefnið er fjármagnað með veiðitekjum frá Elliðaánum og Elliðavatni
ásamt 1. m.kr styrk frá Fiskiræktarsjóði.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Samskipti við hagsmunaaðila:
•
Aukin varmalosun við Nesjavallavirkjun vegna viðhalds 15.-24. nóvember. Tilkynning send til leyfisveitenda
16. nóvember.
Leyfi:
•
Ekkert nýtt
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.

VEITUR:
Fráveita:
•
Neyðarlúgan í hreinsistöðin við Ánanaust var opin tveimur vikum lengur í nóvember en ráð var fyrir gert
vegna viðhalds Neyðarlúgan við Skeljanes var opin í um 30 mínútur laugardaginn 13. nóvember. .
•
Vegna bilunar opnaðist neyðarlúga við skólpdælustöðina við Gufunes, miðvikudaginn 17. nóvember .
•
Vegna úrhellis opnaðist neyðarlúga við Skeljanes sunnudaginn 28. nóvember .
Vatnsveita: Ekkert nýtt
Rafveita Ekkert nýtt
Hitaveita:
•
Vegna bilunar á flutningsæð við Hraunhóla í Garðabæ þarf að tæma lögnina í Hagakotslæk. Fylgst var
með hitastigi í læknum en tæmingin hafði þar lítil áhrif. Upplýst var um málið til Heilbrigðiseftirlits HFJ, GB
og Kópavogs ásamt Fiskistofu.
Leyfi:
•
Endurskoðun leyfa fyrir Austurveitu,Hlíðaveitu, Hóla að Fiskalóni og Hitaveitu Þorlákshafnar,Bbakka og
Öndverðarnes eru í vinnslu hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands.
•
Endurskoðun leyfa fráveitu á Akranesi og Borgarnesi er í vinnslu hjá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands.

CARBFIX:
•

Ekkert nýtt

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis undir viðmiðunarmörkum frá áramótum.
Loftslagsmál
•

Unnið er að innleiðingu loftslagsáhættna inn í áhættugrunn samstæðunnar.. Stuðst er meðal annars við
skýrslu um aðlögun OR samstæðunnar að loftslagsbreytingum, fyrsta áfanga í átt að auknum viðnámsþrótti
sem kom út í byrjun febrúar sl.

Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt
Mat á umhverfisáhrifum: ON ásamt Verkís hefur unnið að fyrirspurn um mat á umhverfisáhrifum á hreinsun
inntakslóns Andakílsárvirkjunar og viðhaldi á stíflumannvirkjum. Gert er ráð fyrir að senda fyrirspurnina til
Skipulagsstofnunar í vikunni.
Umhverfis- og loftslagsvakning. Sjá “Loftslagsmál” að ofan.
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