STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
Ár 2019, mánudaginn 8. apríl kl. 13:00 var haldinn 274. fundur í stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.
Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Katrín
Atladóttir, í fjarveru Kjartans Magnússonar, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal
Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir sem tók þátt um síma.
Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason.
Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.

Þetta gerðist:
1. Fundargerð SF 273 samþykkt og undirrituð. Fundargerð aðalfundar lögð fram.
2. Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála kynnti stöðu fjármögnunar, vinnu við
skoðun uppskiptingar ON. Eftirfarandi var bókað:
Stjórn OR styður áframhaldandi vinnu við áform um uppskiptingu Orku náttúrunnar
ohf. í ljósi þeirrar óvissu um hvort fyrirtækið megi halda USD starfrækslumiðli áfram
þar sem tekjur í ISK hafa hlutfallslega hækkað meira heldur en tekjur í USD.
Lögð var fram áhættuskýrsla, dags. 29. mars 2019 sem Ingvar og Gísli Björn Björnsson
gerðu grein fyrir.
Klukkan 14:00 yfirgáfu Ingvar og Gísli Björn fundinn og kom þá inn á hann
Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar OR.
3. Minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 4. apríl 2019 lagt fram.
4. Lagt var fram minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 21. mars 2019 sem Hildigunnur
gerði grein fyrir.
Klukkan 14:15 yfirgaf Hildigunnur fundinn.
5. Lagt fram og rætt svar ritara stjórnar, dags. 8. apríl 2019, vegna fyrirspurnar Halldóru
Lóu Þorvaldsdóttur, áheyrnarfulltrúa Borgarbyggðar um aðgengi og aðkomu að
Deildartunguhver.
6. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 5. apríl 2019, um starfsemina á milli
stjórnarfunda. Umræður.
7. Önnur mál.
a. Lagt fram fundarboð starfshóps um viðræður við kaup ríkisins á hlutum í
Landsneti, dags. 4. apríl 2019, vegna fundar sem haldinn verður 11. apríl 2019.
b. Brynhildur upplýsti að hún verði fjarverandi næstu tvo mánuði. Gylfi
Magnússon mun á meðan stýra störfum stjórnar og Hildur Björnsdóttir mun taka
sæti í dómnefnd um hugmyndasamkeppni um sýningu í Elliðaárstöðinni.
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Fleira gerðist ekki.
Fundi slitið kl. 15:00.
Næsti fundur stjórnar er fyrirhugaður þann 27. maí 2019.
Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Katrín Atladóttir,
Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.

2

MINNISBLAÐ
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Efni:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 273
Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri
4. apríl 2019
Umhverfismál fyrir stjórn OR 8. apríl 2019. Staða þriggja árangursmælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“.

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt.

ORKA NÁTTÚRUNNAR:
Staða auðlinda. Sjá nánar minnisblað framkvæmdastjóra Þróunar OR um forðagæslu.
Tilkynningar til leyfisveitenda. Ekkert rennsli á yfirfall síðan í janúar.

VEITUR:
Fráveita:
•
Ekkert rennsli á yfirfall frá því í lok febrúar.
•
Miklir erfiðleikar á rekstri hreinsistöðvar á Akranesi vegna fitu sem berst frá matvælavinnslu á svæðinu.
Vatnsveita:
•
Hlákuspá í Heiðmörk. Þann 25. mars sl. virkjuðu Veitur viðbragðsáætlun vegna hláku. Dælt var vatni úr
tveimur nýjum holum í Vatnsendakrikum og var vatnið nýtt inn á dreifikerfið. Dælt verður úr holunum fram
yfir hlákuna sem nú stendur yfir. Gott samráð var við hagsmunaaðila í Hafnarfirði og Kópavogi.
Hitaveita: Ekkert nýtt.
Rafveita:
•
Unnið áfram að niðurtekt á loftlínum og gömlum olíuspennum þeim tengdum. Unnið við endurnýjun á
gömlum olíustrengjum sem liggja frá aðveitustöð 1 við Barónsstíg í tengslum við endurnýjun á 11 kV
rofaskápum og rofum í aðveitustöðinni. Þar verða settir Vaccum einangraðir VD4 rofar í stað rofa sem
einangraðir eru með olíu.
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti.
•
Styrkur brennisteinsvetnis í Hveragerði, Norðlingaholti og Lækjarbornum í mars – apríl 2019 var undir
viðmiðunarmörkum.
Loftslagsmál
•
Loftslagsmælikvarði er á gulu.
Annað
Umsagnir um lög, reglugerðir, skipulagsáætlanir ofl
• Orkustefna Íslands. Fulltrúar samstæðu OR hittu orkustefnunefnd 2. apríl sl. og héldu stutta kynningu þar
sem farið var yfir helstu áhersluatriði í umsögn fyrirtækisins og svarað spurningum.
• Tillögur Náttúrufræðist. að svæðum á B-hluta náttúruminjaskrár. Samstæða OR vinnur að umsögn.
• Samtal við Framtíðarhóp forsætisráðuneytis um loftslagsbreytingar. Samstæða OR vinnur að umsögn.
• Hverfaskipulag fyrir Ártúnsholt, Árbæ og Selás í Reykjavík. Ekki hafði verið tekið tillit til veitukerfa eða
mannvirkja Veitna.
• Hverfaskipulag fyrir Breiðholt og Hlíðar, vinna að hefjast.
• Aðalskipulagsbreyting vegna landfyllinga í Klettagörðum samþykkt af Skipulagsstofnun
http://www.skipulag.is/skipulagsstofnun/frettir/nr/2293.
Mat á umhverfisáhrifum
•
Unnið er að fyrirspurn til Skipulagsstofnunar um matsskyldu á nýrri aflstöð við Elliðaárstöð.
Þekkingarmiðlun
•
Vísindadagur og ársfundur OR var haldinn fimmtudaginn 4. apríl sl. Fjöldi spennandi erinda voru haldin
um starfsemi OR samstæðunnar.
Ábendingar og kvartanir vegna umhverfismála
•
Eitt slys tilkynnt á fyrsta ársfjórðungi 2019 í kjölfar þess að olíubíll valt á Hellisheiði, olía lak ekki út.
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•

Á fyrsta ársfjórðungi 2019 voru sendar fjórar tilkynningar til leyfisveitenda um rennsli á óhreinsuðu skólpi
um yfirföll í sjó, tvær um blásandi borholur, ein um viðgerð á loftgæðamælistöð við Nesjavelli, ein
tilkynning um að búið væri að setja upp loftgæðamælistöð í Úlfarsárdal og ein um rennsli á yfirfall við
Hellisheiðarvirkjun.

•

Á fyrsta ársfjórðungi 2019 bárust 2 ábendingar frá viðskiptavinum um umhverfismál og beindust þær að
umgengni.
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•

Á fyrsta ársfjórðungi 2019 bárust sjö ábendingar frá starfsfólki OR um umhverfismál og beindust þær að
umgengni, flokkun úrgangs og kolefnissori.
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU
Viðtakandi:

Bjarni Bjarnason, forstjóri

Sendandi:

Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar

Dagsetning:

21.3.2019

Lághiti
Stefnuverkefni Veitna - Framtíðarsýn forðamála fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins
Skýr framtíðarsýn fyrir forðaöflun á höfuðborgarsvæðinu til langs tíma liggur ekki fyrir. Miðað við
spá um aflþörf hitaveitu þá er ljóst að gera þarf ráðstafanir til að auka aflgetu hitaveitu árið 2036
umfram áætlanir sem nú er unnið eftir. Samkvæmt spám er aflaukning frá 2036 – 2050 af
stærðargráðunni 1650 l/s eða sem nemur u.þ.b. varmaframleiðslu Nesjavallavirkjunar. Eitt af
stefnuverkefnum Veitna í ár snýr að mótun framtíðarsýnar forðamála fyrir hitaveitu
höfuðborgarsvæðisins.
Markmiðið verkefnisins er að skilgreina 100 ára framtíðarsýn fyrir virkjanakosti hitaveitu, svo hægt
sé að fara markvisst í að tryggja forða, jarðhitaréttindi og leyfismál. Þessa sýn skal í framhaldinu
uppfæra þegar forsendur breytast en þó að minnsta kosti á þriggja ára fresti. Verkefnið skiptist í
eftirfarandi fasa:
1.
2.
3.
4.

Skilgreining og forgangsröðun rannsóknakosta
Aðgerðaplan um öflun jarðhitaréttinda
Rannsóknar- og leyfisáætlun
Rannsóknir og uppfærsla forgangsröðunar kosta

Verkefnisáætlun gerir ráð fyrir að klára fyrstu þrjá fasana 2019 og hefja vinnu við þann fjórða.

Háhiti
Stefnuverkefni ON - Framtíðarsýn orkuvinnslu og -nýtingar í Henglinum
Ef viðhalda á fullri framleiðslu virkjana á Hengilssvæðinu þarf að jafnaði að bora um tvær uppbótarholur á ári á Hellisheiði og eina holu þriðja hvert ár á Nesjavöllum. Ekki er ljóst hvar þessum holum
verður fundinn staður og mikilvægt að skýra framtíðarsýn orkuvinnslu- og nýtingar í Henglinum.
Markmiðið verkefnisins er að teikna upp sviðsmyndir um hvernig haga megi vinnslu virkjana
Hengilssvæðisins eftir 2026, varða leiðir að markmiðum ólíkra sviðsmynda og setja þær í
samhengi við eftirspurn eftir orku (rafmagni og varma), skipulags- og leyfismál og aðra möguleika
til orkuframleiðslu og -nýtingar. Verkefnið skiptist í eftirfarandi fasa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skilgreina eftirspurn eftir orku (eigin notkun og Jarðhitagarður meðtalin)
Skilgreina hugsanleg stækkuð/ný vinnslusvæði í Henglinum
Skilgreina aðra kosti til orkuframleiðslu í Henglinum ásamt tímalínu rannsókna, leyfa,
framleiðslugetu og -kostnaðs
Skilgreining sviðsmynda á orkuframleiðslukostum og -svæðum með forgangsröðun
m.t.t. kostnaðar, væntrar framleiðslu, verndunarsjónarmiða o.fl.
Arðsemismat sviðsmynda um óbreytta, minnkaða og aukna orkuframleiðslu í
Henglinum eftir 2026
Skilgreina tilhögun fýsilegustu orkuframleiðslunnar í Henglinum og varða leið að
markmiðum. Jafnframt skilgreina óvissu.

Verkefnisáætlun gerir ráð fyrir að komin verði framtíðarsýn í lok árs 2019 sem verður síðan uppfærð
eftir því sem frekari upplýsingar úr rannsóknum berast.
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
SF 274
ES
Reykjavík 8. apríl 2019
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, áheyrnarfulltrúi Borgarbyggðar í stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur
hefur lagt fram eftirfarandi fyrirspurn:
Mig langar að óska eftir því að OR lagi aðgengið og aðkomuna að hvernum sem er mjög
ábótavant OR/ Veitur. Er eitthvað fyrirhugað að gera í málunum þar?
Deildartunguhver er náttúruperla /náttúruvætti þar sem um 250-300 þúsund ferðamenn koma
ár hvert til að skoða hverinn. Veitur nýta hverinn og fóru síðast 2017 í að laga aðeins
umhverfið næst hvernum sem var vel gert og nauðsynlegt. Hinsvegar er aðkoman að
svæðinu ekki til fyrirmyndar og vil ég því spyrja hver er samfélagsleg ábyrg Veitna og OR við
að koma að slíku verkefni. OR hefur áður komið að slíkum verkefnum sem ekki heyra beint
undir verkefni stjórnar og því finnst mér nauðsynlegt að skoða betur hvort og hver aðkoma
okkar að svæðinu ætti að vera.
Umsögn
Orkuveita Reykjavíkur hefur afnotarétt af Deildartunguhver og hluta jarðarinnar Deildartungu
sbr. yfirlýsingu dags. 13. janúar 2010 þar sem Ríkissjóður og OR lýsa yfir sameiginlegum
skilningi sínum á eignahaldi og afnotum landsins og réttinda sem því fylgja. Ríkissjóður er því
eigandi hins beina eignarréttar og OR hefur afnot af eigninni í 55 ár frá undirritun
yfirlýsingarinnar, þ.e. 13. janúar 2010.
Í framangreindri yfirlýsingu frá 2010 er vísað til laga nr. 57/1979 um heimild fyrir ríkisstjórnina
til að taka eignarnámi hluta jarðarinnar Deildartungu í Reykholtsdalshreppi ásamt
jarðhitaréttindum þar sem m.a. kom fram að ríkissjóði væri heimilt að afhenda Hitaveitu
Akraness og Borgarfjarðar (nú OR) hin eignarnumdu verðmæti til afnota eftir því sem
almenningsþörf krefði og um semdist, og yrði þá m.a. höfð hliðsjón af hagsmunum íbúa
Reykholtsdalshrepps. Í yfirlýsingunni frá 2010 er samið um óbreyttan afnotarétt OR til 55 ára.
Ekki hefur verið gerður lóðarleigusamningur milli aðila.
Í tengslum við umsókn Kraumu til Veitna um heimild til að setja upp salernisaðstöðu á
bílaplani innan afnotasvæðis OR var aflað lögfræðiálits um heimildir OR og var niðurstaða
þess sú að afnotaréttur OR sé takmarkaður að því leyti að afnotin taki mið af almenningsþörf
og þá m.a. með hliðsjón af hagsmunum íbúa Reykholtsdalshrepps. Hvergi séu heimildir til
framleigu á landinu til nota fyrir einstaka aðila til ferðaþjónustu eða annars slíks sem varla
geti talist falla undir almenningsþörf og því var talið nauðsynlegt fyrir OR að fá samþykki
ríkissjóðs, þ.e. landeiganda, fyrir afnotum einstakra aðila sem nýta það til ferðaþjónustu eða
annarrar einkastarfsemi.
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Var í kjölfarið af hálfu Veitna ráðist í að aðstoða Kraumu við að afla heimildar Ríkiseigna til
að setja upp aðstöðuna, auk þess að fá heimild Umhverfisstofnunar, þar sem svæðið er á
náttúruminjaskrá. Liggja þau leyfi nú fyrir. Veitur hafa einnig boðist til að taka þátt í kostnaði
við rotþró við salernisaðstöðuna, þar sem rotþróin myndi einnig nýtast starfsstöð Veitna á
svæðinu.
Í fyrirspurn HLÞ er spurt um samfélagslega ábyrgð Veitna og OR við Deildartunguhver.
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækjanna felst fyrst og fremst í því að tryggja afhendingu á heitu
vatni frá hvernum og að tryggja öryggi þeirra sem eiga leið um nágrenni hans. Nýlega hafa
verið gerðar verulegar úrbætur í öryggismálum á svæðinu þegar skipt var um handrið við
hverinn og asbeströrum frá hvernum að þró skipt út. Aðeins var gengið gróflega frá yfirborði
á svæðinu þar sem frekari framkvæmdir eru á áætlun, en skipta þarf út fleiri asbestlögnum.
Eftirfarandi mynd sýnir nýtt handrið.

Á allra næstu vikum verður borið efni í aðkomuplan að hvernum og það jafnað. Þess ber að
geta að starfsemi Veitna á svæðinu takmarkast að öllu jöfnu við eina eftirlitsferð starfsmanns
í viku. Það hefur því ekki verið talið réttlætanlegt að Veitur leggi í kostnað við malbikun
plansins, enda er það fyrst og fremst nýtt vegna ferðaþjónustu á svæðinu. Rétt er að benda á
að nú hefur verið veitt starfsleyfi fyrir greiðasölu við planið úr matarvagni og verður þá komin
samkeppni í ferðaþjónustu á svæðinu. Ekki getur talist eðlilegt að einkaleyfisstarfsemi
hitaveitu Veitna, sem veitt hefur verið afnotaheimild af svæðinu til að þjóna
almenningsþörfum, leggi til fé til að greiða fyrir samkeppnisrekstri á staðnum.

Elín Smáradóttir.
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