STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 28. mars kl. 13:00 var haldinn 317. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Björn Gíslason í fjarveru Eyþórs
Laxdal Arndals, Vala Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa
Þorvaldsdóttir. Hildur Björnsdóttir var fjarverandi. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal
Karlsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Fundargerðir SF 315, SF 316 og fundargerð stjórnarfundar Orkuveitu Reykjavíkur
Eigna lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, ásamt Bjarna Frey
Bjarnasyni, aðstoðarmanni framkvæmdastjóra, mættu til fundarins og gerðu grein fyrir
stöðu fjármála og breytingum á fjárhagsspám vegna breyttra forsendna.
Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 28.03.2022, um kaup á nýjum orlofshúsum fyrir
starfsfólk samstæðunnar. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að keypt verði orlofshús fyrir starfsfólk
samstæðunnar, í stað húsa við Úlfljótsvatn, sem seld voru á síðasta ári. Annars vegar
sumarbústað í Svínadal og hins vegar íbúð á Siglufirði. Heildarfjárfesting nemur 84
milljónum króna. Einnig samþykkt að heimila prókúruhöfum að undirrita samninga
og önnur nauðsynleg skjöl vegna viðskiptanna.
Eyrarskógur 78, 301 Hvalfjarðarsveit fastanr. F2333789 - Kaupverð 46.500.000,kr.
Íbúð 0203 að Hlíðarvegi 20, 580 Siglufirði – fastanr. F2358139 – Kaupverð
37.500.000,- kr.
Samþykkt samhljóða.
Lögð fram svohljóðandi tillaga forstjóra, dags. 28.03.2022 um prókúruumboð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Benedikt Kjartani Magnússyni,
framkvæmdastjóra fjármála, kt. 181176-5209, prókúruumboð og felur honum að
tilkynna um það til fyrirtækjaskrár.
Samþykkt samhljóða.
Áhættuskýrsla, dags. 18. 3. 2022 lögð fram.
3. Lagt fram að nýju frá síðasta fundi, frammistöðumat stjórnar á störfum forstjóra. Einnig
lagt fram minnisblað starfskjaranefndar, dags. 8. 3. 2022.
4.

Lagðar fram svohljóðandi tillögur til aðalfundar:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til
boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2022, þann 28. apríl nk., í samræmi við
sameignarsamning og að höfðu samráði við eigendur.
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Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund arðgreiðslu að
fjárhæð 4.000 milljónir króna eða tæplega 1,9% af eigin fé í árslok 2021.
Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu
samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2022-2026.
Samþykkt með öllum atkvæðum nema BG sem situr hjá.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton
endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið
2022.
Samþykkt samhljóða
Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við aðalfund að stjórnarlaun ársins 2022
verði kr. 195.951,- á mánuði fyrir aðalmann og tvöföld sú fjárhæð fyrir formann.
Greiðslur til varamanna verði kr. 54.865,- á fund.
Samþykkt samhljóða.
Fundi frestað kl 14:00 og fundur OR-eigna ohf. settur.
Klukkan 14:10 var fundur settur að nýju.
5. Lagt fram minnisblað dags. 28. 3. 2022 um rýni á mannauðsstefnu, jafnréttisstefnu og
siðareglum. Ekki eru gerðar tillögur um breytingar.
Stefnurnar samþykktar óbreyttar.
Lögð fram svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 28. 3.
2022, um breytingar á starfskjarastefnu. Tillögunni fylgir greinargerð:
Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur leggur til leggur til við aðalfund að eftirfarandi
breyting verði á Starfskjarastefnu OR:
Við 6. gr. Stjórnir fyrirtækja innan samstæðu OR bætist nýr liður, verður liður iv
svohljóðandi:
Starfsmenn samstæðunnar sem jafnframt eru stjórnarmenn í dótturfélögum njóta ekki
stjórnarlauna.
Eftir breytinguna verður ákvæði 6. gr. þannig:
i.Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur sef. og Orkuveitu Reykjavíkur -eigna ohf. gerir
árlega tillögu að stjórnarlaunum dótturfélaga til samþykktar á aðalfundum
dótturfélaga á grundvelli starfskjarastefnu.
ii.Áður en til samþykktar kemur þarf forstjóri að upplýsa stjórn móðurfélagsins um
tillöguna til að unnt sé að staðfesta samræmi hennar við stefnu móðurfélagsins.
iii.Stjórnarlaun í dótturfélögum OR eiga ekki að vera leiðandi en þó samkeppnishæf
að teknu tilliti til þess að fyrirtækið er í eigu opinberra aðila
iv.Starfsmenn samstæðunnar sem jafnframt eru stjórnarmenn í dótturfélögum njóta
ekki stjórnarlauna.
Tillagan samþykkt samhljóða.
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6. Einföldun stefna. Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri, kynnti hugmyndir að rýni
eigendastefnu OR með það markmið að einfalda og sameina stefnur innan samstæðu
OR. Umræður.
7. Klukkan 14:40 mætti Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri Þjónustu til fundarins og gerði
grein fyrir stöðunni hjá Þjónustu og tækifærum og áskorunum gagnvart viðskiptavinum.
Umræður.
8. Elín Smáradóttir kynnti skýrslu regluvarðar fyrir starfsárin 2019, 2020 og 2021.
Umræður.
Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 28.03.2022. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn samþykkir eftirfarandi viðmið um það hverjir skuli skráðir á lista OR yfir aðila
í stjórnunarstörfum.
Á lista OR yfir aðila í stjórnunarstörfum skal skrá stjórnar- og varastjórnarfólk í
samstæðu OR, forstjóra OR og framkvæmdastjóra í samstæðu OR. Einnig skal skrá
á listann starfsfólk eftirlitseininga í samstæðu OR en þær eru lögfræðimál,
regluvarsla, áhættustýring fjárhagsáhættu og rekstrartengdrar áhættu, endurskoðun,
innri sem ytri sem og endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Þá skal skrá á lista
OR aðra yfirstjórnendur í samstæðu OR sem hafa víðtækan aðgang að gögnum og
hafa heimildir til að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á framtíðarþróun og
rekstrarhorfur OR.
Til viðbótar við áðurgreinda aðila skal skrá á lista OR, aðila sem eru nákomnir þeim
aðilum sem falla undir framangreinda málsgrein og uppfylla viðmið laga nr. 60/2021
um aðgerðir gegn markaðssvikum.
Regluvörður upplýsir aðila í stjórnunarstarfi um skráningu viðkomandi á lista OR.
Verði viðkomandi ekki við tilmælum regluvarðar um skil á yfirlýsingu um að hann
og aðilar tengdir honum hafi kynnt sér tilkynningu um réttarstöðu sína og reglur sem
um viðskipti þeirra gilda, ber regluverði að upplýsa stjórn um það í reglulegri skýrslu
sinni til stjórnar.
Samþykkt samhljóða.
Klukkan 15:35 yfirgaf Halldóra Lóa fundinn.
9. Umfjöllun um nýtingu orkukosta og auðlinda hjá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, sem
óskað var eftir á SF 316 frestað til næsta fundar.
Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 24.03.2022.
10. Farið yfir samantekt frá starfsdegi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur, sem haldinn var
4.03.2022. Umræður.
11. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga
Orkuveitu Reykjavíkur.
Drög að fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrnnar ohf., dags. 24.03.2022.
Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. 22.03.2022.
Drög að fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf, dags. 24.03.2022.
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf., dags. 24.03.2022.
Drög að fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf, dags. 23.03.2022.
Minnisblað framkvæmastýru Carbfix ohf., dags. 21.03.2022.
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12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags.
24. 3. 2022. Umræður.
Lagðar fram upplýsingar, dags. 24. 3. 2022 um skipan stjórna dótturfélaga. Samþykkt.
13. Önnur mál.
Valgarður Lyngdal lagði fram svohljóðandi fyrirspurn:
Undirritaður óskar svara við eftirfarandi fyrirspurn, sem og viðeigandi gagna:
Er í gildi hjá Orkuveitu Reykjavíkur og/eða dótturfélögum hennar stefna varðandi
notkun starfsmanna á samfélagsmiðlum og þátttöku þeirra í umræðum og
skoðanaskiptum á þeim vettvangi? Ef svo er, hver er þá sú stefna og hvar og hvernig
er hún birt og kynnt starfsmönnum?
Einkum er óskað eftir upplýsingum um hvort til staðar sé stefna um eftirfarandi atriði
og óskað er sérstaklega svara við þeim:
1. Notkun starfsmanna á sínum persónulegu reikningum (t.d. „prófíl“ á facebook,
twitter, instagram o.s.frv.) við að koma fram opinberlega fyrir hönd OR eða
dótturfélaga og veita upplýsingar um starfsemi fyrirtækjanna til viðskiptavina eða
samfélagsins.
2. Notkun sömu persónulegu reikninga til að tjá persónulegar skoðanir sínar í
samfélagslegri umræðu.
3. Aðskilnað þeirrar notkunar samfélagsmiðla sem getið er í töluliðum 1 og 2.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:10.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. apríl 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Björn Gíslason,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, mánudaginn 28. febrúar kl. 13:00 var haldinn 315. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arndal, Hildur
Björnsdóttir að hluta, Vala Valtýsdóttir, Páll Gestsson að hluta, Guðjón Viðar Guðjónsson,
í fjarveru Valgarðs Lyngdal Jónssonar, og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 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 314 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar
undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri
fjármála, Benedikt Kjartan Magnússon, verðandi framkvæmdastjóri fjármála, Gísli
Björn Björnsson og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds og kynntu
drög að ársreikningi ársins 2021. Umræður. Reikningurinn verður lagður fram til
samþykktar á fundi stjórnar þann 8. mars nk.
Eyþór Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska bókað:
Góður árangur var af rekstri OR á árinu 2021 og er ánægjulegt að sjá að
launakostnaður og rekstrarkostnaður í heild hafa lækkað milli ára. Rétt er að
benda á að skuldir OR eru rúmir 200 milljarðar um áramót sem talsvert umfram
markmið OR en gert var ráð fyrir að skuldir væru 192 milljarðar í árslok 2021.
Þetta gerist þrátt fyrir að fjárfestingar séu 3 milljörðum minni en gert var ráð fyrir.
Lögð fram svohljóðandi tillaga um arðgreiðslu, dags. 28.02.2021. Tillögunni fylgir
greinargerð.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um
arðgreiðslu að fjárhæð 4.000 milljónir króna eða tæplega 1,9% af eigin fé í árslok
2021.
Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu
samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2022-2026.
Afgreiðslu tillögunnar frestað til fundar 8. mars nk.
Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 28.02.2022. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur veitir Bjarna Bjarnasyni og Benedikt Kjartani
Magnsússyni fullt og ótakmarkað umboð til þess að draga á lán samkvæmt
viðskiptasamningi um lánalínu á gildistíma hans samanber grein 4 (Lánsbeiðnir) í
samningnum, að fjárhæð ISK 4.000.000.000 milli Landsbankans hf. og Orkuveitu
Reykjavíkur, dags 24.06.2011.
Tillagan samþykkt samhljóða.
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Lögð fram áhættuskýrsla, dags. 14.10.2021.
Klukkan 14:20 mætti Gylfi Magnússon til fundarins og Páll Gestsson yfirgaf fundinn.
3. Klukkan 14:22 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins og gerði grein
fyrir vinnu sem unnin hefur verið með starfsfólki vegna niðurstöðu
vinnustaðagreiningar sem kynnt var á síðasta fundi. Umræður.
Klukkan 14:50 vék Hildur Björnsdóttir af fundi.
4. Klukkan 15:00 mættu Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi og Hólmfríður
Sigurðardóttir, umhverfisstýra til fundarins og lögðu fram til samþykktar ársskýrslu
fyrir árið 2021. Umræður.
Ársskýrslan samþykkt og verður undirrituð rafrænt.
5. Lagt fram minnisblað, dags. 28.02.2022 til upplýsinga, um samantekt á störfum stjórnar
fyrir árið 2021. Umræður.
6. Mat á störfum forstjóra. Frestað.
7. Klukkan 15:15 mættu Birna Bragadóttir og Eiríkur Hjálmarsson til fundarins og gerðu
grein fyrir stöðu framkvæmda og áætlunum í Elliðaárdal.
8. Klukkan 15:53 mætti Hildigunnur H. Thorsteinsson til fundarins og lagði fram að nýju
tillögu frá síðasta fundi (SF 314) um að stofna 100 milljóna kr. rannsóknarsjóð OR til
að styrkja rannsóknir tengdar heimsmarkmiðum, sem OR leggur áherslur á. Umræður.
Tillagan samþykkt samhljóða.
9. Klukkan 16:00 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins og kynnti
stefnuáætlun samstæðu fyrir árið 2022.
Klukka 16:07 yfirgaf Unnur Líndal fundinn.
10. Lögð fram innkaupastefna Orkuveitu Reykjavíkur, lagt er til að hún verði samþykkt
óbreytt. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
11. Skýrsla regluvarðar: Frestað til næsta fundar.
12. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 28.02.2022 og minnisblað
um forðagæslu, dags. 24.02.2022. Umræður.
13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags.
24.02.2022. Umræður.
14. Önnur mál.
• Gestur Pétursson mætti til fundarins kl 16:20.

Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 16:27.
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Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. mars 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Páll Gestsson,
Eyþór Laxdal Arndal, Hildur Björnsdóttir,
Guðjón Viðar Guðjónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2022, þriðjudaginn 8. mars kl. 12:00 var haldinn 316. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundarbúnað.
Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arndal, Hildur
Björnsdótti, Vala Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.
Fundarritari var Elín Smáradóttir.
Þetta gerðist:
1. Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María
Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds lögðu fram til samþykktar ársreikning
Orkuveitu Reykjavíkur móðurfélags og Orkuveitu Reykjavíkur samstæðu fyrir árið
2021 og kynntu minniháttar breytingar sem orðið hafa síðan reikningarnir voru kynntir
á fundi stjórnar 28. febrúar sl.
Davíð Arnar Einarsson og J. Sturla Jónsson , endurskoðendur hjá Grant Thornton gerðu
grein fyrir endurskoðunarskýrslu og vinnu við endurskoðun reikninganna.
Lárus Finnbogason formaður endurskoðunarnefndar gerði grein
endurskoðunarskýrslu og aðkomu endurskoðunarnefndar að uppgjörsvinnu.

fyrir

Reikningarnir bornir upp saman og samþykktir samhljóða. Reikningarnir verða
staðfestir með rafrænni undirritun stjórnarfólks.
Fundi frestað kl 12:17 og fundur OR eigna settur. Klukkan 12:23 var fundur settur að
nýju.
2. Lögð fram svohljóðandi tillaga um arðgreiðslu, dags. 28.02.2021. Tillögunni fylgir
greinargerð. Tillagan kynnt á fundi stjórnar 28. febrúar sl.
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um
arðgreiðslu að fjárhæð 4.000 milljónir króna eða tæplega 1,9% af eigin fé í árslok
2021.
Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu
samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2022-2026.
Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu
Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal. Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir
greiða atkvæði gegn tillögunni.
3. Frammistöðumat stjórnar á störfum forstjóra lagt fram. Formaður starfskjaranefndar
gerði grein fyrir störfum nefndarinnar.
4. Eyþór Laxdal Arnalds óskar eftir að á næsta fundi stjórnar verði rætt hvernig samstæða
OR getur nýtt sem best þá orkukosti og auðlindir, sem fyrirtækin hafa yfir að ráða.
Einnig verði upplýst um stöðu orkukosta í Rammaáætlun.
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Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 12:38.
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. mars 2022.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir,
Eyþór Laxdal Arndal, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:

Stjórn OR

Sendandi:

Sólrún Kristjánsdóttir framkvæmdastýra Mannauðs og menningar

Dagsetning:

28.mars 2022

Efni:

Rýni Mannauðsstefnu, jafnréttisstefnu og siðareglna

Sæl kæru stjórnarmeðlmir OR. Það er komið að árlegri rýni mannauðsstefnu,
Jafnréttisstefnu og siðareglna samstæðu OR. Að þessu sinni eru engar tillögur að
breytingum.
Helstu áskoranir og forgangsmál
Þær lykiláherslur sem verið er að vinna með varðandi Mannauðsmál í samstæðunni eru að
skapa eftirsóknarverðan vinnustað í þeirri breyttu heimsmynd og starfsumhverfi sem við
finnum okkur í framhaldi af kórónuveirufaraldinrum. Heimurinn er að breytast á meiri hraða
en áður þegar kemur að starfsumhverfi fólks og við vitum að verkefni okkar og ákvarðanir
hafa áhrif á samfélagið okkar og komandi kynslóðir. Við höfum lagt áherslu á áframhaldandi
uppbyggingu liðsheildar með því að vinna saman og þannig nnn meiri árangri fyrir
samfélagið. Við höldum áfram að vinna að því að vinnuaðstæður styðji við teymisvinnu sem
og að einfalda stjórnskipulagið, hvetja til frumkvæðis og færa umboð og ábyrgð með enn
markvissari hætti til einstaklinga. Þá höfum við verið að vinna að því að auka sklining innan
samstæðunnar á því hvernig fjölbreytileiki í teymum getur verið lykill að enn meiri árangri
og hefur áherslan í jafnréttisstarfinu verið á jöfn tækifæri og innglidingu í mannauðsferlum
okkar, sem og að skapa umræður og vettvang til að ræða þær áskornanir sem hafa skapast
með breyttu starfsumhverfi fyrir ólíka hópa.
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Markmið og mælingar
Eitt af lykilmarkmiðum samstæðunnar er að starfsánægja sé há (markmiðið er að hún sé
4.5 árið 2023) því við vitum að ánægt starfsfólk sem fær tækifæri til að vaxa nær meiri
árangri og skilar meira virði til viðskiptavina og samfélagsins.
Starfsánægja mældist 4,3 í desember 2021 sem er há einkunn í samanburði við íslenskan
vinnumarkað en hafði þó lækkað um 0,1 frá fyrra ári. Áfram stefnum að því að vinna
markvisst með þau viðfangsefni sem við getum gert betur í og viðhalda því sem vel er gert.
Fjarvistir vegna veikinda jukstu á milli ára en eru þó enn lág í samanburði við íslenskan
vinnumarkað og við stóðumst markmið okkar á árinu.

Lykiláherslur í mannauðsmálum
2021

Markmið

4,3
3,6

4,5
3,6

2021

Markmið

4,6
11%

4,2
13%

2022

Markmið

46%
4,4
13,5%
5,9%
3,6%

50%
4,2
14%
14%
3,6%

2022

Markmið

68%
4,6

100%
4,2

2022

Markmið

4,2
83%

4,2
4,2
95%

2022

Markmið

-0,8% *

1%
3,4

Ánægt starfsfólk
Heil heim

Markmið og árangur
Faglegar ráðningar
Starfsánægja nýliða
Starfsmannavelta nýliða

Gott starfsumhverfi
Meðmælavísitala NPS
Starfsandi
Starfsmannavelta
Starfsmannavelta að eigin ósk
Heildarveikindi

Frammistöðustjórnun
Staða starfsmannasamtala
Styrkleikar nýtast vel í starfi

Markviss starfsþróun
Tækifæri til að vaxa í starfi
Fæ þjálfun og fræðslu sem ég þarf
Starfsfólk sem sækir fræðslu

Var ekki mælt

Samkeppnishæf starfskjör og umbun
Kynbundinn launamunur
Ég er sátt(ur) við launin mín

Var ekki mælt

2

3

Skýrsla nr. xxx
28. mars 2022

Skýrsla regluvarðar
Starfsárin 2019, 2020 og 2021
Íris Lind Sæmundsdóttir, regluvörður OR
Regluvarsla

Útgefandi: Orkuveita Reykjavíkur
Umsjón og ábyrgð: Íris Lind Sæmundsdóttir

Skráningarblað skýrslna
Skýrsla nr.

Útgáfudagur
28.3.2022

Útgáfustaður
Reykjavík

Heiti skýrslu
Skýrsla regluvarðar 2019, 2020 og 2021
Upplag
pdf

Fjöldi síðna
18

Dreifing
Stjórn OR

Höfundur
Íris Lind Sæmundsdóttir

Verknúmer

Unnið fyrir
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur

Samvinnuaðilar
Fjármál og Samskipti og
samfélag

Útdráttur
Skýrsla til stjórnar OR á grundvelli 8. gr. reglna nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og
viðskipti innherja. Inniheldur samantekt um framkvæmd regluvörslu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir
tímabilið 1. janúar 2019 – 31. desember 2021.
Efnisorð
Regluvarsla, regluvörður, aðilar í stjórnunarstörfum, innherjar,
innherjaupplýsingar, innherjasvik, verðbréf, skuldabréf, útgefandi
verðbréfa, stjórn OR.

i

Yfirfarið
Elín Smáradóttir

ii

Efnisyfirlit
1 Almennt ....................................................................................................................................... 1
1.1

Staða regluvarðar og aðgangur að upplýsingum ................................................................ 1

1.2

Upplýsingar birtar opinberlega á tímabilinu ......................................................................... 1

1.3

Frestun á birtingu innherjaupplýsinga ................................................................................. 2

1.4

Viðmið stjórnar OR um innherja .......................................................................................... 2

1.5

Viðskipti með skuldabréf OR ............................................................................................... 4

1.6

Fræðsla regluvarðar ............................................................................................................ 4

1.7

Samskipti við Fjármálaeftirlitið ............................................................................................. 5

1.8

Einstök tilvik sem hafa komið upp ....................................................................................... 5

2 Lokaorð ....................................................................................................................................... 5
3 Viðauki I – Tilkynningar birtar í Kauphöll á tímabilinu ................................................................. 6

iii

1 Almennt
Í skýrslu þessari, sem tekur til tímabilsins frá 1. janúar 2019 til 31. desember 2021, er að finna yfirlit
yfir starf regluvarðar Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á árunum 2019 til og með 2021. 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 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja.
Undir lok tímabilsins sem skýrslan tekur áttu sér stað breytingar á lögum sem breyttu því regluverki
sem starfað er eftir. Um er að ræða lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum og leystu
þau af hólmi tiltekin ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Með nýju lögunum voru
innleidd í íslenskan rétt ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um
markaðssvik (market abuse regulation - MAR). Sambærileg ákvæði, sem byggðu á
markaðssvikatilskipuninni (MAD) voru áður í áðurnefndum lögum um verðbréfaviðskipti. Með
lagabreytingunum átti sér stað breyting á eftirfarandi atriðum: Flokkun innherja og rannsóknar- og
tilkynningarskyldu fruminnherja, markaðsþreifingum, frestun á birtingu innherjaupplýsinga,
innherjalistum, viðskipti stjórnenda og lokað tímabil, og gagnaskilum til Fjármálaeftirlits
Seðlabanka Íslands (Sjá nánari umfjöllun í dreifibréfi Fjármálaeftirlitsins nr. 42/2021 sem fylgir
skýrslunni, sbr. fskj. 1.

1.1

Staða regluvarðar og aðgangur að upplýsingum

Regluvörður er lögfræðingur innan Stjórnhátta og stefnu og staðgengill regluvarðar er Elín
Smáradóttir yfirlögfræðingur OR. Í reglum nr. 1050/2012 segir að regluvörður skuli búa yfir
fullnægjandi þekkingu til að geta gegnt starfi sínu. Regluvarsla OR var færð til lögfræðimála á árinu
2014 þegar framangreindir aðilar, sem báðar eru lögmenn, voru skipaðir regluvörður og
staðgengill. Síðan þá hafa regluvörður og staðgengill aflað sér þekkingar á sviði útgáfu
fjármálagerninga og regluvörslu. Þá hafa þær sótt námskeið Kauphallarinnar um upplýsingaskyldu
fyrir útgefendur skuldabréfa sem og ýmsa fræðslufundi sem tengjast starfinu. Að mati regluvarðar
búa báðar yfir fullnægjandi þekkingu og reynslu til að sinna starfi í regluvörslu fyrir OR.
Bæði regluvörður og staðgengill hans hafa víðtækan aðgang að upplýsingum og gögnum innan
fyrirtækisins, bæði með ótakmörkuðum aðgangi skjala í skjalastjórnunarkerfi fyrirtækisins sem og
hjá starfsfólki fyrirtækisins. Ef þörf hefur verið á, hafa stjórnendur og hlutaðeigandi starfsfólk í
gegnum tíðina átt fundi með regluverði og veitt upplýsingar og ráðgjöf vegna úrlausnar mála.
Samstarf við stjórnendur og starfsfólk hefur alla tíð verið með ágætum og ekki hefur komið til
ágreinings hvað mat á upplýsingum varðar.

1.2

Upplýsingar birtar opinberlega á tímabilinu

Upplýsingaskylda er í grunninn til tvíþætt og felur annars vegar í sér skyldu til birtingar
fjárhagsupplýsinga á borð við ársreikninga og árshlutreikninga og hins vegar birtingar
innherjaupplýsinga, þ.e. upplýsinga sem geta haft áhrif á virði útgefinna skuldabréfa og eða getu
útgefanda til að standa skil á afborgunum útgefinna skuldabréfa. Tilkynningar eru sendar á
Kauphöll í gegnum miðlægt fréttakerfi og birtar samhliða á heimasíðu OR þar sem skylt er að birta
þær samtímis birtingu í Kauphöll. Framkvæmd og utanumhald um birtingu upplýsinga og
tilkynningar er í höndum upplýsingafulltrúa OR og fer um það eftir leiðbeiningarskjali sem birt er í
rekstrarhandbók OR sem greinir frá skiptingu verkefna og samstarfi við starfsfólk fjármála,
regluvörð og annað starfsfólk sem að málum kemur hverju sinni.
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Reglulegar tilkynningar um fjárhagsupplýsingar eru birtar vegna samþykktar árs- og
árshlutareikninga. Aðrar tilkynningar 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 2019 birti OR 23 fréttir á
vef Kauphallar, þar af 4 vegna samþykktar árs- og árshlutareikninga. Á árinu 2020 birti OR 27 fréttir
á vef Kauphallar, þar af 4 vegna samþykktar árs- og árshlutareikninga. Á árinu 2021 birti OR 20
fréttir á vef Kauphallar, þar af 4 vegna samþykktar árs- og árshlutareikninga.1 Í viðauka 1 er yfirlit
yfir þær auk hlekkja á fréttirnar sjálfar.

1.3

Frestun á birtingu innherjaupplýsinga

Sem útgefandi skuldabréfa sem skráð eru í Kauphöll ber OR 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. Um slíkt var áður fjallað í lögum um verðbréfaviðskipti2 en nú í 4. mgr. 17. gr. MAR sem
umfjöllun í almenna hluta hér að framan. Áður var það svo að ef skilyrði frestunar voru uppfyllt átti
útgefandi sem hygðist nýta heimild til frestunar, tilkynna FME um frestun jafnóðum og tryggja að
með upplýsingarnar væri farið á þann máta sem lög og reglur kveða á um. Á þessu hefur nú orðið
breyting og nú gildir að útgefandi upplýsi FME um ákvörðun sína að hafa frestað birtingu
upplýsinga um leið og viðkomandi útgefandi birtir upplýsingarnar almenningi. Þannig er ekki lengur
lögð sú skylda á útgefanda að tilkynna FME um frestun um leið og ákvörðun er tekin um frestun
heldur síðar, þ.e. þegar birting á sér stað. Þegar FME er upplýst um frestunina skal samtímis leggja
fram skriflega útskýringu á því hvernig skilyrði frestunar hafa verið uppfyllt. Skal þetta gert á þar til
gerðu eyðublaði sem hefur verið gert aðgengilegt í þjónustugátt FME sem útgefendur hafa aðgang
að.
Á tímabilinu sem um ræðir hefur ekki komið til þess að heimild til frestunar innherjaupplýsinga hafi
verið nýtt.

1.4

Viðmið stjórnar OR um innherja

Sem fyrr segir hafa nú tekið gildi ný lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 (MAR) sem
m.a. felldu úr gildi eldri kröfur 121. gr. laga um verðbréfaviðskipti sem skilgreindi þá aðila sem skrá
skyldi á sk. innherjalista. Í eldri lögum var 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 hvorki telst fruminnherji né tímabundinn innherji en
hefur fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis
upplýsingarnar voru. Samkvæmt eldri lögum var útgefanda gert að halda utan um framangreinda
lista auk lista yfir aðila sem fjárhagslega væru tengdir framangreindum aðilum. Listana þurfti að
uppfæra reglulega og senda FME a.m.k. tvisvar á ári.
Með MAR kom inn ný og breytt krafa um þá aðila sem skrá skal á sk. innherjalista sbr. 2. ml. 1.
mgr. 5. tl. 19. gr. laganna. Nú skal útgefandi gera lista yfir alla einstaklinga sem gegna
stjórnunarstörfum og einstaklinga sem eru nákomnir þeim. Með nýjum lögum er ekki lengur lögð
sú skylda á útgefanda að halda tvo lista, annars vegar yfir fruminnherja og hins vegar yfir aðila
sem eru nákomnir þeim. Í þessu felst vissulega einföldum auk þess sem ætla má að færri raðist á
1
2

Fréttir sem birtar eru má finna á vef Kauphallar: http://www.nasdaqomxnordic.com/frettir/fyrirtaekjafrettir?languageId=17
Heimildina var að finna í 4. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti.
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innherjalista en áður en að því var einmitt stefnt með einfaldara regluverki. Að auki hefur verið
aflögð sú skylda að útgefendur sendi FME listana með reglubundnum hætti. Nú skal útgefandi
halda úti og vista lista með framagreindum hætti og uppfæra reglulega. Listann skal einungis
senda FME þegar þess er sérstaklega krafist.
Samkvæmt MAR skal OR setja aðila á lista sinn þá aðila sem falla undir eftirfarandi viðmið:
„einstaklingur sem gegnir stjórnunarstörfum“: einstaklingur innan útgefanda, þátttakanda á
markaði með losunarheimildir eða annars aðila sem um getur í 10. mgr. 19. gr. sem: a)
situr í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitseiningu þess aðila eða b) er yfirstjórnandi, sem
situr ekki í stjórn eða þeim einingum sem um getur í a-lið en hefur reglulegan aðgang að
innherjaupplýsingum sem tengjast þeim aðila beint eða óbeint og hefur vald til að taka
stjórnunarákvarðanir sem hafa áhrif á framtíðarþróun og rekstrarhorfur þess aðila,
„nákominn aðili“: a) maki eða samvistarmaki sem telst jafngildur maka í samræmi við
landslög, b) barn á framfæri, í samræmi við landslög, c) skyldmenni sem hefur búið á sama
heimili í a.m.k. eitt ár á þeim degi sem viðkomandi viðskipti fara fram eða d) lögaðili, sjóður
eða sameignarfélag þar sem stjórnunarstörfum er gegnt af einstaklingi sem gegnir
stjórnunarstörfum eða einstaklingi sem um getur í a-, b- eða c-lið, eða sem sá einstaklingur
stjórnar beint eða óbeint, sem komið er á fót í þágu þess einstaklings eða hefur
fjárhagslega hagsmuni sem fara að verulegu leyti saman við hagsmuni þess einstaklings,
Stjórn OR ber skv. 13. gr. reglna nr. 1050/2012 að setja viðmið um hverja regluvörður skuli setja á
lista OR yfir aðila í stjórnunarstörfum (sk. innherjalista), til fyllingar þeirri skilgreiningu sem er að
finna í lögum. Stjórn þarf því að samþykkja viðmið um það hverjir það eru innan OR samstæðunnar
sem teljast falla undir framangreind viðmið. Nú eru í gildi viðmið stjórnar sem samþykkt voru á
fundi stjórnar OR nr. 256 sem fram fór þann 26. febrúar 2018:
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.
Framangreind viðmið taka mið af lögum um verðbréfaviðskipti og í ljósi nýrra laga sem þrengja
þann hóp sem telst vera aðilar í stjórnunarstörfum hjá OR, leggur regluvörður til að viðmið stjórnar
verði endurskoðuð. Regluvörður hefur ásamt starfsfólki fjármála og staðgengli regluvarðar lagt mat
á það hvaða aðilar það séu hjá OR sem falli að skilgreiningu nýrra laga. Er lagt til að það verði
eftirfarandi aðilar (viðmið laganna er fremst og tillaga regluvarðar um hverjir falla undir viðmiðið er
skáletruð):
A. Aðilar í stjórnunarstörfum
1. Stjórnarmaður = Stjórnar- og varastjórnarfólk OR og dótturfélaga
2. Framkvæmdastjórnarmaður = Forstjóri og framkvæmdastjórar í samstæðu OR
3. Eftirlitseiningar
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a. Endurskoðun = Aðilar sem sinna Innri endurskoðun, aðilar sem sinna
endurskoðun fyrir endurskoðunarfyrirtæki OR samstæðu og fulltrúar í
endurskoðunarnefnd Rvk
b. Regluvarsla = Regluvörður og staðgengill regluvarðar
c. Áhættustýring = Starfsfólk í áhættustýringu OR
d. Áhættustjórnun og ferli = Starfsfólk sem vinnur við greiningu og mat á
rekstraráhættu
e. Lögfræðimál OR = Lögmenn OR, lögfræðingar og aðstoðarfólk lögmanna
4. Yfirstjórnandi sem hefur reglulega aðgang að innherjaupplýsingum lögaðilans og hefur
vald til að taka stjórnunarákvarðanir sem hafa áhrif á framtíðarþróun og rekstrarhorfum
lögaðilans = Aðrir yfirstjórnendur sem hafa víðtækan aðgang að gögnum og hafa
ákvarðanatökuvald sem hefur áhrif á framtíðarþróun og rekstrarhorfur OR.
B. Aðila sem eru nákomnir aðilum í stjórnunarstörfum þ.e. þeim sem falla undir flokk A
1. maki eða samvistarmaki viðkomandi,
2. barn á framfæri viðkomandi aðila,
3. skyldmenni sem hefur búið á sama heimili og viðkomandi í a.m.k. eitt ár
4. lögaðili, sjóður eða sameignarfélag þar sem stjórnunarstörfum er gegnt af einstaklingi
sem gegnir stjórnunarstörfum eða einstaklingi sem um getur í a-, b- eða c-lið, eða sem
sá einstaklingur stjórnar beint eða óbeint, sem komið er á fót í þágu þess einstaklings
eða hefur fjárhagslega hagsmuni sem fara að verulegu leyti saman við hagsmuni þess
einstaklings,
Með hliðsjón af framangreindu er samhliða skýrslu þessari lögð fram tillaga um breytt viðmið sem
endurspegla lagabreytingarnar sem lýst hefur verið og því sem tilgreint er hér að framan.

1.5

Viðskipti með skuldabréf OR

Viðskiptavakt hefur verið hætt með verðtryggða skuldabréfaflokka OR; OR090524 og OR090546.
Á árunum 2020 og 2021 var sett viðskiptavakt á tvo verðtryggða græna skuldabréfaflokka OR
020934 GB og OR 180255 GB.
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.. Viðskiptavaktin stuðlar að
því að fjármögnunarkjör OR batni 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 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/aðili í stjórnunarstarfi
hjá OR. Þá hefur regluvörður staðið fyrir skipulagðri fræðslu um regluvörslu og innherjaupplýsingar
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annað hvert ár. Um miðjan maí 2018 var námskeið haldið fyrir innherja og var það ágætlega sótt.
Til stóð að halda námskeið vorið 2020 en ekki varð af því vegna aðstæðna í samfélaginu m.a.
vegna heimsfaraldurs Covid19. Þess er þó alltaf gætt að kynna fyrir nýju stjórnarfólki í samstæðu
OR málefni tengd skuldabréfaútgáfu og regluvörslu auk þess sem komið er inn á þetta á námskeiði
lögfræðimála fyrir starfsfólk OR samstæðunnar sem að jafnaði er haldið tvisvar á ári.

1.7

Samskipti við Fjármálaeftirlitið

Samskipti við FME hafa iðulega verið með ágætum. Á tímabilinu hafa þau einkum falist í
innsendingu innherjalista sem vistaðir eru hjá eftirlitinu. Nú hefur FME verið sameinað
Seðlabankanum en framsetning gagnvart útgefendum er að mati regluvarðar óbreytt. Að öðru leyti
vísast til þess að í gegnum tíðina hefur regluvörður geta leitað til FME 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 regluvörður og staðgengill regluvarðar hafa sótt námskeið
Kauphallarinnar um upplýsingaskyldu útgefenda á skuldabréfamarkaði.

1.8

Einstök tilvik sem hafa komið upp

Tímabilið sem um ræðir gekk vel og engin meiriháttar tilvik komu upp. Innherjalisti OR er uppfærður
reglulega samfara breytingum í stjórnum og starfsmannahópi OR samstæðunnar. Með viðmiðum
stjórnar sem samþykkt voru í febrúar 2018 um innherja fækkaði töluvert á innherjalista OR. Með
nýjum breytingum má ætla að hið sama gerist nú samþykki stjórn OR ný viðmið í ljósi breytinga á
lögum er skilgreina aðila í stjórnunarstörfum sem útgefandi skal skrá á lista sinn.

2 Lokaorð
Í skýrslu þessari er gerð grein fyrir starfsemi regluvörslu árin 2019, 2020 og 2021. Samskipti innan
samstæðu OR um meðhöndlun innherjaupplýsinga eru góð sem og samskipti við eftirlitsaðila þar
um. Starfsfólk 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.
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3 Viðauki I – Tilkynningar birtar í Kauphöll á tímabilinu
Yfirlit yfir fréttir sem birtar voru á tímabilinu sem skýrslan tekur til.

Árið 2019
2019-1213
16:06:37

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
eru í samræmi við reglur
OR011222
Kauphallarinnar

2019-1011
19:55:00

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reykjavíkur:
eru í samræmi við reglur
OR180255 GB
Kauphallarinnar

2019-1011
19:34:57

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
eru í samræmi við reglur
skuldabréfa
Kauphallarinnar

2019-0930
15:45:23

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Traust fjárhagsstaða OR nýtt til uppbyggingar
Kauphallarinnar

2019-0828
10:32:39

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur
eru í samræmi við reglur
skuldabréfa
Kauphallarinnar

2019-0827
20:31:04

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2019-0814
17:43:11

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Útboð á nýjum flokki grænna skuldabréfa 27.
eru í samræmi við reglur
ágúst og breytingar á viðskiptavakt
Kauphallarinnar

2019-0724
13:08:53

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Breyting á stjórn OR
Kauphallarinnar

2019-0613
08:45:24

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2019-0612
16:13:43

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Correction - OR Green Bond Offering on 12
eru í samræmi við reglur
June
Kauphallarinnar
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Reykjavíkur:

Reykjavíkur:

-

Stækkun

á

Stækkun

á

Endurkaup

Viðbótarútgáfa

2019-0606
09:50:09

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Grænt skuldabréfaútboð OR 12. júní
Kauphallarinnar

2019-0426
14:15:19

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Fitch staðfestir lánshæfiseinkunn OR
Kauphallarinnar

2019-0405
10:33:05

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2019-0329
09:05:25

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Grænt skuldabréfaútboð OR 4. apríl
Kauphallarinnar

2019-0628
18:26:00

Orkuveita
Reykjavíkur

Lýsing/tilkynning um birtingu Grunnlýsing skuldabréfa
lýsingar
eigendaábyrgðar

2019-0404
22:35:41

Orkuveita
Reykjavíkur

Niðurstöður hluthafafundar

Aðalfundur Orkuveitu Reykjavíkur 2019

2019-1125
15:44:00

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Talsverðar fjárfestingar – Ágæt afkoma

2019-0826
18:53:41

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Stöðug afkoma OR

2019-0527
16:16:44

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Stöðug og góð rekstrarafkoma OR

2019-0314
15:35:22

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Traust afkoma Orkuveitu Reykjavíkur 2018

2019-0213
19:15:46

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2019-0206
18:28:41

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Correction: Orkuveita Reykjavíkur gefur út
eru í samræmi við reglur
græn skuldabréf
Kauphallarinnar
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og

víxla

án

2019-0205
09:30:00

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur
eru í samræmi við reglur
skuldabréf
Kauphallarinnar

gefur

út

græn

Árið 2020
2020-1201
19:24:15

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur – Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2020-1124
12:33:21

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Útboð á grænum skuldabréfum 1. desember
Kauphallarinnar

2020-1110
12:26:55

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar Orkuveita
Reykjavíkur:
Endurgreiðsla
eru í samræmi við reglur eigendalána og fyrirhuguð lántaka hjá
Kauphallarinnar
Norræna fjárfestingarbankanum

2020-1015
13:05:40

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Fyrsta græna nafnvaxtaskuldabréfið á Íslandi
Kauphallarinnar

2020-1005
15:45:26

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Fjárhagsspá samstæðu OR 2021 og fimm
eru í samræmi við reglur
ára spá 2022-2026
Kauphallarinnar

2020-0930
20:40:46

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur – Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2020-0923
16:04:42

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Útboð á grænum
eru í samræmi við reglur
skuldabréfum 30. september
Kauphallarinnar

2020-0923
12:02:49

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reykjavíkur:
eru í samræmi við reglur
skuldabréfaútgáfa
Kauphallarinnar

2020-0904
13:47:19

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reykjavíkur:
eru í samræmi við reglur
verðbréfalána til viðskiptavaka
Kauphallarinnar

2020-0805
13:15:53

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reykjavíkur:
eru í samræmi við reglur
OR180255 GB
Kauphallarinnar
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Fyrirhuguð

Stækkun

Stækkun

á

2020-0708
17:41:42

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur OR áfrýjar dómi í máli gegn Glitni
Kauphallarinnar

2020-0707
16:42:52

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur
eru í samræmi við reglur
eigendalán
Kauphallarinnar

2020-0623
20:43:28

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2020-0615
18:22:59

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Útboð á grænum
eru í samræmi við reglur
skuldabréfum 23. júní
Kauphallarinnar

2020-0424
14:51:32

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Fitch staðfestir lánshæfiseinkunn OR
Kauphallarinnar

2020-0422
18:08:22

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reykjavíkur:
eru í samræmi við reglur
OR180255 GB
Kauphallarinnar

2020-0414
10:45:44

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reykjavíkur:
eru í samræmi við reglur
skuldabréfaútgáfa 2020
Kauphallarinnar

2020-1123
15:02:03

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Miklar
fjárfestingar
dótturfyrirtækjum

2020-0824
16:39:23

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Staða OR sterk til að vinna gegn samdrætti

2020-0525
21:26:55

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Traustur rekstur Orkuveitu Reykjavíkur

2020-0408
19:34:47

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Aðgerðir
Orkuveitu
Reykjavíkur
eru í samræmi við reglur
dótturfélaga vegna Covid-19
Kauphallarinnar

2020-0303
19:40:40

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

9

endurfjármagnar

Stækkun

hjá

á

Fyrirhuguð

OR

og

og

2020-0225
16:03:49

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Útboð á grænum
eru í samræmi við reglur
skuldabréfum 3. mars
Kauphallarinnar

2020-0127
18:43:19

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur – Viðskiptavakt með
eru í samræmi við reglur
OR180255 GB og viðbótarútgáfa
Kauphallarinnar

2020-0123
19:30:29

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2020-0116
10:01:33

Orkuveita
Reykjavíkur

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur: Útboð á grænum
eru í samræmi við reglur
skuldabréfum 23. janúar
Kauphallarinnar

2020-0312
15:52:54

Orkuveita
Reykjavíkur

Reikningsskil

Mikið fjárfestingaár að baki

Árið 2021
2021-11Orkuveita
26
Reykjavíkur
17:07:44

Aðrar upplýsingar sem birtar
Landsréttur
staðfestir
eru í samræmi við reglur
héraðsdóms í Glitnis-máli
Kauphallarinnar

2021-11Orkuveita
22
Reykjavíkur
20:11:00

Aðrar upplýsingar sem birtar Leiðrétt: Orkuveita Reykjavíkur uppfærir
eru í samræmi við reglur grænan skuldabréfaramma í grænan
Kauphallarinnar
fjármögnunarramma

2021-11Orkuveita
22
Reykjavíkur
11:30:47

Aðrar upplýsingar sem birtar Orkuveita Reykjavíkur
eru í samræmi við reglur skuldabréfaramma
Kauphallarinnar
fjármögnunarramma

2021-09Orkuveita
30
Reykjavíkur
17:31:46

Aðrar upplýsingar sem birtar
Miklar fjárfestingar hjá OR – Skuldir lækka
eru í samræmi við reglur
áfram
Kauphallarinnar

2021-09Orkuveita
08
Reykjavíkur
12:43:58

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Orkuveita Reykjavíkur í fjárfestingaflokk
Kauphallarinnar

2021-09Orkuveita
03
Reykjavíkur
17:37:36

Aðrar upplýsingar sem birtar
eru í samræmi við reglur Tilkynning frá OR
Kauphallarinnar
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niðurstöðu

uppfærir
í

grænan
grænan

2021-07Orkuveita
23
Reykjavíkur
15:20:02

Aðrar upplýsingar sem birtar
Gunnlýsing
skuldabréfa
eru í samræmi við reglur
eigendaábyrgðar
Kauphallarinnar

2021-06Orkuveita
07
Reykjavíkur
19:19:18

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur – Stækkun græna
eru í samræmi við reglur
skuldabréfaflokksins OR180242 GB
Kauphallarinnar

2021-04Orkuveita
16
Reykjavíkur
14:50:06

Aðrar upplýsingar sem birtar
Correction: Fitch hækkar lánshæfiseinkunn
eru í samræmi við reglur
OR í fjárfestingaflokk
Kauphallarinnar

2021-04Orkuveita
15
Reykjavíkur
20:14:38

Aðrar upplýsingar sem birtar
Fitch hækkar lánshæfiseinkunn
eru í samræmi við reglur
fjárfestingaflokk
Kauphallarinnar

2021-04Orkuveita
08
Reykjavíkur
21:07:29

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reykjavíkur – Niðurstaða útboðs
eru í samræmi við reglur
grænna skuldabréfa
Kauphallarinnar

2021-03Orkuveita
25
Reykjavíkur
21:45:16

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita Reyjavíkur – Skuldabréfaútboð 8.
eru í samræmi við reglur
apríl
Kauphallarinnar

2021-03Orkuveita
25
Reykjavíkur
21:40:45

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
Reyjavíkur
eru í samræmi við reglur
skuldabréfaútgáfa 2021
Kauphallarinnar

2021-01Orkuveita
28
Reykjavíkur
15:39:44

Aðrar upplýsingar sem birtar
Orkuveita
eru í samræmi við reglur
viðskiptavakt
Kauphallarinnar

2021-11Orkuveita
04
Reykjavíkur
12:00:00

Breyting
á
stjórn/framkvæmdastjórn/endur Vala Valtýsdóttir tekur sæti í stjórn OR
skoðendum

2021-09Orkuveita
30
Reykjavíkur
17:21:04

Breyting
á
stjórn/framkvæmdastjórn/endur Breyting á stjórn OR
skoðendum

2021-11Orkuveita
22
Reykjavíkur
15:37:39

Reikningsskil

Traust afkoma OR fyrstu níu mánuði ársins

2021-08Orkuveita
23
Reykjavíkur
16:43:44

Reikningsskil

Góð afkoma OR á fyrri hluta árs
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OR

–

án

OR

í

Fyrirhuguð

Reykjavíkur:Breytingar

á

2021-05Orkuveita
31
Reykjavíkur
15:48:50

Reikningsskil

Minni rekstrarkostnaður, hærra álverð, bætt
afkoma

2021-03Orkuveita
12
Reykjavíkur
12:43:12

Reikningsskil

Áfram góð og stöðug rekstrarafkoma OR
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MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur - SF 316
Snorri Jökull Egilsson, sérfræðingur í umhverfismálum OR
24. mars 2022
Umhverfismál fyrir stjórn OR mars 2022. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla
undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“

Opinber leyfi OR, ON, Veitna og Carbfix í gildi og uppfyllt
ORKUVEITA REYKJAVÍKUR: Ekkert nýtt.
ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Samskipti við hagsmunaaðila:
•
Losun á yfirborð á Nesjavöllum frá 5.feb.-15.mars. Tilkynnt 8. feb.,17.feb. og 21.mars.
•
Rennsli á yfirfall við Hellisheiðarvirkjun 24.feb.-11.mars. Tilkynnt 25.feb. og 21.mars.
•
Stöðvun á lofthreinsistöð 25.feb.-11.mars. Tilkynnt 25. feb, 28. Feb. og 11.mars.
•
Fundur með hagsmunaaðilum jarðgufuvirkjana verður haldinn í apríl.
Fundur með hagsmunaaðilum Andakílsárvirkjunar verður haldinn 29.mars.
Leyfi: Leyfi til að geyma og hreinsa náttúrulega geislavirkar útfellingar endurnýjað í mars, gildir til 1.apríl 2023.
Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastýru R&N um forðagæslu.

VEITUR:
Fráveita:
Vegna úrhellis, rafmagnstruflana og bilana:
•
Opnaðist neyðarlúga við Skeljanes 4 sinnum í febrúar en lúgan var opin í samtals 12 klst. Tilkynnt.
•
Opnaðist neyðarlúga við Klettagarða 1 sinni í febrúar en lúgan var opin í samtals 13 klst. Tilkynnt.
•
Í febrúar hafa neyðarlúgur opnast við stöðvarnar Ingólfsstræti og Boðagranda 2 sinnum, samtals í 2 klst .
Hitaveita:
• Leki á aðveitulögn HAB, áætlaður 5-10 lítrar á sekúndu. 50°C vatnið rann í Andakílsáen vegna mikils rennslis í
ánni eru lítil sem engin ummerki. Tilkynnt 1. febrúar.
• Tvær bilanir á aðveituæð HAB í landi Steðja og rann heitt vatn í Flókadalsá (um 700 m3). Tilkynnt 18. janúar.
Leyfi: Ekkert nýtt.

CARBFIX:
•

Ekkert nýtt

Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti
•
Styrkur brennisteinsvetnis hefur verið undir reglugerðarmörkum það sem af er ári en töluverð hækkun varð á
gildum á höfuðborgarsvæðinu í febrúar í tengslum við minni afköst lofthreinsistöðvar.

Loftslagsmál
Framkvæmdastýra Carbfix kynnti verkefni og tækifæri Carbfix á Iðnþingi 2022 um Græna iðnbyltingu á
Íslandi
Annað
•

Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl: Ekkert nýtt.
Mat á umhverfisáhrifum:

•

Carbfix vinnur að mati á umhverfisáhrifum niðurdælingar á Hellisheiði. Þann 10. mars sl. hélt Carbfix
opinn kynningarfund um matáætlun fyrir niðurdælinguna og er þetta fyrsta umhverfismat af þessum toga
sem fer í gegnum ferli umhverfismats á Íslandi. Carbfix tekur við gasmettaða þéttivatninu frá hreinsistöð
Orku náttúrunnar við holutopp niðurdælingarholanna og sér um að farga jarðhitagastegundunum með
varanlegri steinrenningu.

•

Skýrsla vegna fyrirspurnar um mat á umhverfisáhrifum á hreinsun inntakslóns Andakílsárvirkjunar og viðhaldi á
stíflumannvirkjum er í umsagnaferli hjá Skipulagsstofnun.
Þann 11. mars sl. tók Skipulagsstofnun ákvörðun um að ný hreinsistöð Orku náttúrunnar við Hellisheiðarvirkjun
til að farga um 95% af CO2 og nær allt H2S úr útblæstri virkjunarinnar væri ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

•
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