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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR[ 

Ár 2020, mánudaginn 27. janúar kl. 13:00 var haldinn 284. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa 

Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fundargerð SF 283 samþykkt og undirrituð. 
 

2. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og 

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Áhættuskýrsla, dags. 31. desember 2019 lögð 

fram. Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur mætti til 

fundarins kl. 13:24. Umræður. 
 

[Bókun tekin út vegna trúnaðar] 
 

3. Klukkan 14:00 mættu til fundarins Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri OR, Þröstur Olaf 

Sigurjónsson frá HÍ og Ahmad Rahnema frá IESE og kynntu rannsókn á grænni 

skuldabréfaútgáfu OR. Umræður. 
 

Klukkan 14:07 yfirgaf Ingvar Stefánsson fundinn. 
 

4. Klukkan 14:30 mættu Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins 

og gerðu grein fyrir drögum að ársskýrslu fyrir árið 2019. Einnig lögð fram tillaga um 

forgangsröðun heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þau markmið, sem sett eru í 

forgang eru: hreint vatn og salernisaðstaða, sjálfbær orka, aðgerðir í loftslagsmálum og 

ábyrg neysla og framleiðsla. 
 

5. Stjórnarformaður kynnti drög að samningi um innri endurskoðun fyrir OR. Afgreiðslu 

samningsins frestað.  
 

6. Klukkan 15:15 mættu Grettir Adolf Haraldsson ásamt hönnuðum til fundarins og kynntu 

2. hönnunaráfanga Sögu- og tæknisýningar í Elliðaárdal. Lögð fram svohljóðandi 

tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrri hluta 

hönnunaráfanga 2 (áfanga 2.1) að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni 

hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem sigurvegarar hugmyndasamkeppni 

OR skiluðu til stjórnar í nóvember. Áætlaður kostnaður við áfangann er 70 

milljónir kr. f. utan vsk.  

Samþykkt samhljóða. 
 

7. Heildarstefna OR og jafnréttisstefna lagðar fram til rýni. Stefnurnar samþykktar 

samhljóða. 
 

8. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 24. janúar 2020 um starfsemina á milli 

stjórnarfunda. Umræður 
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Hildur Björnsdóttir yfirgaf fundinn kl 15:45. 
 

9. Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastjóri rannsókna og nýsköpunar og Heiða 

Aðalsteinsdóttir sérfræðingur á rannsóknum og nýsköpun mættu til fundarins kl 15:45 

og gerður grein fyrir lykilverkefninu Ábyrg og sjálfbær nýting náttúrugæða. Staða 

auðlinda og forða. Umræður. 
 

10. Umfjöllun um gildakönnun frestað. 
 

11. Víðir Ragnarsson mætti til fundarins kl 16:10 og kynnti niðurstöðu 

vinnustaðagreiningar sem gerð var meðal starfsmanna í desember. 
 

12. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. janúar s.l. og um stöðu 

forðagæslu dags. 23. janúar s.l. Umræður. 
 

13. Önnur mál. 
 

• Eftirtalin skjöl lögð fram: Bréf til stjórnarmanna, dags. 1 janúar 2020 vegna 

spildu í landi Litla-Saurbæjar I ásamt fylgigögnum, umsögn Veitna um tillögu 

að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka, dags. 13. mars 2019 ásamt 

fylgigögnum.  

 
 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 16:50. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 24. febrúar 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 

Ár 2019, mánudaginn 16. desember kl. 13:00 var haldinn 283. fundur í stjórn Orkuveitu 

Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn í Stöðvarstjórahúsinu í Elliðaárdal. 
 

Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 

Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, sem tók þátt í hluta fundarins og um síma, Valgarður 

Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 

Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri. 
 

Fundarritari var Elín Smáradóttir. 

 

Þetta gerðist: 
 
 

1. Fundargerð SF 282 og fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur Eigna dags. 

25.11.2019 samþykktar og undirritaðar. 
 

2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og 

gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Ingvar lagði fram og kynnti áhættuskýrslu, dags. 

11. desember 2019. Umræður. 
 

Klukkan 13:20 mættu til fundarins Grettir Adolf Haraldsson verkefnisstjóri, Ólafur 

Hersisson og Ögmundur Skarphéðinsson, hönnuðir, Kenneth Breiðfjörð, forstöðumaður 

innkaupa, Magnús Már Einarsson forstöðumaður aðbúnaðar og Sólrún Kristjánsdóttir, 

framkvæmdastjóri mannauðs og menningar, og Eiríkur K. Þorbjörnsson, hönnuður frá 

Verkís og kynntu fyrirhugaða endurbyggingu Vesturhúss að Bæjarhálsi 1. Forstjóri 

lagði fram svohljóðandi tillögu um endurbyggingu Vesturhúss að Bæjarhálsi 1. 

Tillögunni fylgir greinargerð: 
 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út 

endurbyggingu Vesturhúss að Bæjarhálsi 1 á grundvelli kostnaðaráætlunar 

hönnuða verkefnisins.  Stjórn felur forstjóra jafnframt að ganga til samninga við 

verktaka um að ráðast í framkvæmd verksins svo fremi að hagstæðasta tilboð sem 

berst uppfylli gæðakröfur hönnuða til nýs byggingarefnis og sé ekki hærra en 

kostnaðaráætlun hönnuða. 

 Samþykkt samhljóða.  
 

Hildur Björnsdóttir og Eyþór Laxdal Arnalds óska bókað: 
 

Við lýsum yfir áhyggjum af hækkandi kostnaði við höfuðstöðvar OR. Enn er ekki 

ljóst hvað fór úrskeiðis né heldur hvað nákvæmlega olli þeim gríðarlegu skemmdum 

á húsnæðinu sem raun ber vitni. Eins liggur endanlegur kostnaður ekki fyrir. 
 

Lögð fram samantekt vegna fyrirspurnar um viðhaldskostnað húsnæðis að Bæjarhálsi 

1, dags. 16.12.2019. 
 

Kynnt greining á innivist í Austurhúsi að Bæjarhálsi 1. 
 

3. Hallur Símonarson, innri endurskoðandi og Anna Margrét Jóhannesdóttir mættu til 

fundarins kl. 14:00 og kynntu tillögu að samkomulagi um tímabundna vinnu við innri 

endurskoðun hjá OR. Þau kynntu einnig helstu verkefni og ábyrgð innri endurskoðanda.  

Samþykkt að fela formanni að vinna tillögu að samkomulagi á grundvelli framlagðra 

draga. 
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4. Jakob Sigurður Friðriksson mætti til fundarins kl.14:20 og kynnti stöðu áforma við 

endurræsingu Elliðaárstöðvar. Breytingar á forsendum gera það að verkum að ekki er 

talið réttlætanlegt að ráðast í framkvæmdir að svo stöddu. 
 

5. Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna mætti til fundarins kl.14:30 og kynnti 

fyrirhugaðar breytingar á afsláttarkjörum í gjaldskrá hitaveitu Veitna. Ákveðið hefur 

verið að fresta breytingunum um allt að eitt ár eða til 1. janúar 2021. 
 

Gestur gerði einnig grein fyrir þeim áhrifum sem óveðrið þann 10. desember sl. hafði á 

rekstur á veitusvæðum Veitna. 
 

Klukkan 15:00 lauk Eyþór Laxdal Arnalds þátttöku í fundinum. 
 

6. Víðir Ragnarsson mætti til fundarins kl. 15:00 og kynnti kjarasamninga við 

iðnaðarmannafélög; Samiðn, Rafiðnaðarsamband Íslands og Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna. Samningarnir eru byggðir á svokölluðum lífskjarasamningum.  
 

7. Lögð fram og kynnt viljayfirlýsing um sölu á eignarhlut í Landsneti. Samþykkt að fresta 

afgreiðslu viljayfirlýsingarinnar og fela forstjóra að afla frekari upplýsinga. 
 

8. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða og um stöðu forðagæslu dags. 

12. desember 2019. 
 

9. Lögð fram drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2020. Starfsáætlunin samþykkt 

samhljóða.  
 

10. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 13. desember 2019 um starfsemina á 

milli stjórnarfunda. Umræður. 
 

11. Önnur mál. 

• Lögð fram greinargerð um vatnsveitu í Grábrók. 

• Lagt fram minnisblað Lex, dags. 12. desember 2019, varðandi hugverkaréttindi 

sem tengjast CarbFix verkefninu, sem óskað var eftir á SF284. 

 
 

 

Fleira gerðist ekki. 
 

Fundi slitið kl. 15:55. 
 

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 27. janúar 2020. 

 

Brynhildur Davíðsdóttir,  

Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  

Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  

Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 



 

                                                                            1   EBS-450-01 

MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Brynhildur Davíðsdóttir stjórnarformaður, Bjarni Bjarnason forstjóri 

Sendandi: Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir 

Dagsetning: 20. janúar 2020 

Efni: Forgangsröðun Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
í starfsemi og skýrslugjöf OR 

Árið 2018 hóf Orkuveita Reykjavíkur (OR) að gera grein fyrir tengslum fyrirtækisins við 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SÞ). Í framhaldi af þeirri vinnu og í samræmi við 
leiðbeiningar Sþ og íslenskra stjórnvalda hefur OR unnið að því að forgangsraða 
heimsmarkmiðunum. Þau sem unnið hafa að verkefninu eru, auk umhverfisstjóra og 
upplýsingafulltrúa, tveir sérfræðingar hjá Umhverfismálum, Kevin Dillman og Snorri Jökull 
Egilsson. 

Í þessu skyni hafa verið haldnar fjórar vinnustofur á síðustu mánuðum; með stjórnendum 
innan samstæðunnar, tvær með starfsfólki og eina með ytri hagsmunaaðilum. Á þá 
síðasttöldu mættu fulltrúar frá opinberum stofnunum, stórum vöru- og þjónustubirgjum,  
stórum viðskiptavinum, verktökum, verkalýðsfélagi o.fl. 

Á vinnustofunum, sem stóðu í 1-1½ klst., var farið yfir hlutverk OR-samstæðunnar og 
kjarnastarfsemi eins og þeim er lýst í eigendastefnu og farið yfir Heimsmarkmiðin 17. 
Lagðar voru fyrir kannanir þar sem hóparnir forgangsröðuðu markmiðunum tvisvar. Spurt 
var: 

Á hvað fimm Heimsmarkmið telur þú að OR eigi að leggja áherslu? 

og einnig 

Hvaða fimm Heimsmarkmið er mest hætta á að OR hafi neikvæð áhrif á að náist? 

Miðað við þriðjungsvigt hvers hóps – stjórnenda, starfsfólks og ytri hagsmunaaðila – og 
90/10 skiptingu á möguleg jákvæð og neikvæð áhrif OR á framgang markmiðanna er 
niðurstaðan þessi: 
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Fyrirtæki hafa sett mismörg Heimsmarkmið í brennidepil í starfsemi sinni. Þannig valdi 
Landsvirkjun þrjú; um jafnrétti kynjanna, sjálfbæra orku fyrir alla og um aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vínbúðin valdi átta; um ábyrg neyslu, heilsu og vellíðan, aðgerðir í 
loftslagsmálum, jafnrétti kynjanna, hreint vatn og salernisaðstöðu, líf í vatni, líf á landi, og 
samvinnu um markmiðin. 

Hér eru sett fram þau sjö markmið, með undirmarkmiðum, sem við telum að stjórn OR ætti 
sérstaklega á líta til við forgangsröðun, hvort sem þau rata öll á þann lista eða ekki. Þetta 
eru þau sjö sem lentu efst í vinnustofunum með þeirri vigt sem að ofan að getið. Rétt er að 
árétta að stjórn er í lófa lagið að breyta frá þeirri röðun. Hún er fyrst og fremst aðferð til að 
„taka púlsinn“ á ofangreindum hagsmunaaðilum en engin ein leið er viðtekin eða 
viðurkennd í þessu skyni. Í töflunni að neðan eru jafnframt tiltekin þau undirmarkmið hvers 
þessara sjö markmiða sem snúa sérstaklega að starfsemi OR og dótturfyrirtækja. 
Framsetning þeirra byggist meðal annars á því hvernig þau voru tengd starfsemi OR í 
Ársskýrslu OR 2018. Markmiðin eru sett hér fram í númeraröð þeirra. 

Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld 

• Öll mismunun gagnvart konum og stúlkum verði afnumin alls staðar. 
Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands. 

• Hvers kyns ofbeldi gagnvart konum og stúlkum á opinberum vettvangi 
sem og í einkalífi, þ.m.t. mansal, kynferðisleg misneyting og misneyting 
af öðru tagi, verði ekki liðið 

• Tryggð verði virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera 
leiðandi við ákvarðanatöku á öllum sviðum stjórn- og efnahagsmála sem 
og á opinberum vettvangi. 

 

Tryggja aðgengi að og sjálfbæra nýtingu, allra á hreinu vatni og 
salernisaðstöðu 

• Vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega 
sorplosun og lágmarka losun hættulegra efna. 

• Hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns verði minnkað um helming og 
endurvinnsla og örugg endurnýting aukin. 

• Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að úrræðum til að vernda og 
endurheimta vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. fjalllendi, skóga, votlendi, ár, 
grunnvatnsból og vötn. 

• Öllum standi til boða heilnæmt drykkjarvatn á viðráðanlegu verði hvar 
sem er í heiminum. 

 

Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 

• Eigi síðar en árið 2030 hafi hlutfall endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum 
heimsins aukist verulega.  

• Eigi síðar en árið 2030 verði alþjóðleg samvinna aukin í því skyni að 
auðvelda aðgengi að rannsóknum og tækni á sviði umhverfisvænnar 
orku. 

• Nútímaleg og áreiðanleg orkuþjónusta í boði alls staðar í heiminum á 
viðráðanlegu verði. 

 

Byggja upp viðnámsþolna innviði fyrir alla, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu 
og hlúa að nýsköpun 

• Vísindarannsóknir verði efldar og tæknigeta atvinnugreina í öllum löndum 
endurbætt, þar á meðal í þróunarlöndum. Eigi síðar en árið 2030 verði ýtt 
undir nýsköpun og fjölgað störfum við rannsóknir og þróun fyrir hverja 
milljón íbúa, auk þess sem útgjöld til rannsókna og þróunar hins opinbera 
og einkageirans verði aukin. 

• Þróaðir verði traustir innviðir, sjálfbærir og sveigjanlegir, hvort sem er 
staðbundnir eða yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun 
og velmegun þar sem lögð verði áhersla á jafnt aðgengi á viðráðanlegu 
verði fyrir alla. 

 

https://arsskyrsla2018.or.is/sdg/
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Gera borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin 
og sjálfbær 

• Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í 
borgum, meðal annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun 
úrgangs 

• Eigi síðar en árið 2030 geti allir ferðast með öruggum sjálfbærum 
samgöngutækjum á viðráðanlegu verði á bættu vegakerfi. Lögð verði 
áhersla á betri almenningssamgöngur sem taka mið af fólki í viðkvæmri 
stöðu, konum, börnum, fötluðu fólki og öldruðum. 

 

Sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð 

• Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við 
innlenda stefnu og forgangsröðun 

• Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka 
nýtingu náttúruauðlinda náð. 

• Fyrirtæki, einkum stór og alþjóðleg fyrirtæki, verði hvött til þess að 
innleiða sjálfbæra þróun í starfsemi sína og veita upplýsingar um 
sjálfbærni í skýrslum sem gefnar eru út á þeirra vegum. 

 

Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 

• Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, 
stefnumótunum og skipulagi. 

• Efnd verði fyrirheit hátekjuríkja um 100 milljarða dala framlag, bæði frá 
hinu opinbera og einkaaðilum, í því skyni að aðstoða þróunarlönd við að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að gagnsæjum 
aðgerðum. 

 

 

 

 



 

 

 

Samkomulag um tímabundna vinnu við innri endurskoðun hjá  

Orkuveitu Reykjavíkur sef.  

 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, Tjarnargötu 12, Reykjavík, og Orkuveita Reykjavíkur sef. 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, hér eftir einnig nefnd OR gera með sér svofellt samkomulag um að Innri 
endurskoðun taki tímabundið yfir verkefni innri endurskoðunar Orkuveitu Reykjavíkur á sviði innri 
endurskoðunar hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. og dótturfélögum hennar; Veitum ohf. Orku 
Náttúrunnar ohf. og Gagnaveitu Reykjavíkur ehf.  

 

1 Tilgangur 

Stjórnendaeftirlit er mikilvægur þáttur í uppbyggingu góðra stjórnarhátta og í því skyni felur stjórn OR 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að annast tímabundið eftirlit með fyrirkomulagi og virkni 
áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og 
styðja þannig OR í því að ná markmiðum sínum á meðan ekki hefur verið ráðið í starf innri 
endurskoðanda OR eða málefnum innri endurskoðunar fundið annað fyrirkomulag hjá félaginu til 
framtíðar. 

2 Umboð og hlutverk  

Innri endurskoðun starfar skv. samningi þessu í umboði stjórnar. Innri endurskoðun ber að gæta 
hlutleysis í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún endurskoðar.  

Hlutverk Innri endurskoðunar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er ætlað að 
vera virðisaukandi og bæta rekstur OR.  Innri endurskoðun mun gera reglulegar úttektir á 
fyrirkomulagi innra eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta OR m.a. með hliðsjón af leiðbeiningum 
viðskiptaráðs um góða stjórnarhætti.  

Til þess að ná þeim markmiðum sem starfsemi Innri endurskoðunar eru sett skulu starfsmenn OR 
afhenda starfsmönnum Innri endurskoðunar öll þau gögn og allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar 
eru við vinnslu úttekta svo að samningur þessi nái markmiði sínu. Stjórnendur og starfsfólk OR ásamt 
stjórn, stjórnendum og starfsmönnum dótturfyrirtækja skulu veita starfsmönnum Innri 
endurskoðunar þá aðstoð sem óskað er við að uppfylla starfsskyldur sínar. 

• Innri endurskoðandi leggur áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun fyrir Orkuveitu 
Reykjavíkur og einstök dótturfélög innan samstæðu OR fyrir endurskoðunarnefnd til afgreiðslu. 
Skal endurskoðunaráætlun einkum byggja á mati á áhættuþáttum í starfsemi og þörf á 
úttektum.  

• Innri endurskoðandi skal hafa reglubundin samskipti við endurskoðunarnefnd, stjórn, 
stjórnarformann, forstjóra og lykilstarfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og samstæðunnar. 

• Innri endurskoðandi hefur seturétt á fundum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur og á fundum 
stjórna dótturfélaga og gerir stjórnum og endurskoðunarnefnd grein fyrir úttektum og eftirliti. 
Stjórn OR getur óskað eftir því sérstaklega að Innri endurskoðandi mæti á fundi stjórnar eða 
aðra fundi og verður Innri endurskoðandi við slíkum óskum. Innri endurskoðandi gerir 
endurskoðunarnefnd viðvart ef vart verður við misferli eins og það er skilgreint í Stöðlunum. 



 

 

• Stjórn OR getur falið Innri endurskoðanda úttekt á einstökum starfseiningum eða þáttum í 
rekstri fyrirtækisins. Forstjóri og stjórnendur geta með rökstuddum erindum óskað innri 
endurskoðunar á starfsemi sem undir þá heyrir. Stjórnir og framkvæmdastjórar dótturfélaga 
geta óskað innri endurskoðunar á starfsemi sinni. 

 

3 Ábyrgð OR og dótturfyrirtækja 

OR er sameignarfyrirtæki í eigu Borgarbyggðar, Akraneskaupstaðar og Reykjavíkurborgar og gegnir 
þýðingarmiklu hlutverki gagnvart íbúum þeirra og notendum á veitusvæði fyrirtækisins. Ábyrgð 
stjórnar OR og stjórna dótturfyrirtækja er að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækjanna og sjá um að 
lögum, reglugerðum, samþykktum og markaðri stefnu sé fylgt. Jafnframt ber stjórnum sérstaklega að 
gæta þess að nægilegt eftirlit sé með bókhaldi og meðferð fjármuna. Forstjóri og stjórn OR og 
framkvæmdastjórar og stjórnir dótturfyrirtækja bera ábyrgð á því að til staðar séu árangursríkir ferlar 
um stjórnarhætti, áhættustýringu og innra eftirlit. 

Í samræmi við hlutverk Innri endurskoðunar munu OR og dótturfyrirtæki: 

• Skipa tengiliði við Innri endurskoðun sem mun koma með innlegg í árlega innri 
endurskoðunaráætlun til að stuðla að viðeigandi áhættumati, góðri nýtingu og að lágmarka 
tvíverknað. 

• Tryggja aðgang Innri endurskoðunar að lykilstarfsmönnum á þeim grunni sem samið er um. 

• Skipa viðeigandi bakhjarl fyrir hvert verkefni Innri endurskoðunar. (Bakhjarl í þessu samhengi 
er sá aðili innan OR eða dótturfyrirtækja sem ber stjórnunarlega ábyrgð á verkefni sem er til 
skoðunar hverju sinni) 

• Veita aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum, gögnum, skjölum og samskiptum 
varðandi starfsemi, þar á meðal aðgangsstýrðum upplýsingum.  

• Veita nauðsynlegan aðgang að öllum starfseiningum og/eða starfsmönnum vegna verkefna 
Innri endurskoðunar. 

• Fylgja eftir eða skýra viðeigandi viðbrögð við athugasemdum eða ábendingum Innri 
endurskoðunar sem varða starfsemi.  

• Hafa frumkvæðisskyldu að því að veita upplýsingar um málefni sem geta haft áhrif á innri 
endurskoðunaráætlun og breytingar á henni. 

• Ábyrgð á innleiðingu tillagna / viðbragða sem Innri endurskoðun kemur á framfæri hvílir á 
stjórnendateymi fyrirtækjanna. 

4 Ábyrgð Innri endurskoðunar 

Innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar, Hallur Símonarson leiðir innri endurskoðun OR og 
dótturfyrirtækja.  Í samræmi við ákvæði samkomulags þessa mun innri endurskoðandi: 

• Leggja árlega fram áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun sem tekur tillit til 
uppbyggingar innra eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta hjá OR.  

o Komi til þess að starfsemi OR breytist á þann hátt sem mikil áhrif hefur á störf að 
innri endurskoðun, er Innri endurskoðun heimilt að leggja fram endurskoðaða innri 
endurskoðunaráætlun. 

• Funda með ytri endurskoðendum til að samhæfa verklag og eftir atvikum veita aðgang að 
innri endurskoðungögnum sem þeir kunna að óska eftir til að forðast tvíverknað. 



 

 

• Sjá starfsmönnum Innri endurskoðunar fyrir nægilegri þekkingu, færni og reynslu til skila 
umsömdu verki. 

• Funda fyrirfram með tengiliði OR vegna innri endurskoðunarverkefna til að ræða formlega 
verkefnaáætlun sem m.a. felur í sér: 

o umfang og takmarkanir; 
o nálgun; 
o endurskoðunarteymi; 
o helstu bakhjarla OR  
o tímaáætlun 

• Funda með bakhjarli og eftir atvikum tengiliði OR í lok verkefna til að staðfesta staðreyndir og 
nákvæmni niðurstaðna Innri endurskoðunar. 

• Afhenda bakhjarli og tengiliði drög að skýrslu til yfirlestrar, með upplýsingum um 
niðurstöður, ábendingar og fyrirhugaðar aðgerðir/viðbrögð til skoðunar og fyrir endanlegan 
frágang skýrslu. 

• Innri endurskoðandi skal leggja fyrir endurskoðunarnefnd og stjórn skýrslu um niðurstöður 
innri endurskoðunarverkefna. 

4.1 Trúnaður 

Allir starfsmenn Innri endurskoðunar undirrita trúnaðaryfirlýsingu þegar þeir hefja störf hjá Innri 
endurskoðun. Starfsmenn Innri endurskoðunar sem starfa að innri endurskoðun hjá OR munu einnig 
undirrita trúnaðaryfirlýsingu vegna aðgangs að húsnæði og kerfum fyrirtækisins og  virða trúnað um 
alla pappíra, gögn og upplýsingar sem koma fyrir augu þeirra og mega ekki afhenda neinum 
óviðkomandi OR án leyfis innri endurskoðanda og tengiliðs OR nema annars sé sérstaklega krafist 
lögum samkvæmt. Ef um nauðsynlega upplýsingagjöf er að ræða innan móðurfélags OR, er óheimilt 
að synja leyfis um slíkt. 

Allar skýrslur, vinnuskjöl, skjöl og önnur gögn, hvort heldur sem er á pappír eða rafrænt, sem verða til 
vegna vinnu við innri endurskoðunarverkefni skulu vera eign OR en varðveitt í skjalasafni Innri end-
urskoðunar á tryggan og ábyrgan máta til samræmis við trúnaðar- og þagnarskyldur. Á sama hátt 
munu persónuupplýsingar sem berast Innri endurskoðun og krafist er sem hluta af endurskoðun 
verða geymdar, fluttar og eytt á öruggan hátt í samræmi við ákvæði skjalavistunaráætlunar Innri 
endurskoðunar eins og hún var samþykkt af borgarskjalaverði 11. apríl 2014. 

Innri endurskoðun er skylt að varðveita tryggilega lykilorð og aðrar aðgangsupplýsingar og tryggja að 
þau berist ekki í rangar hendur. 

4.2 Gildandi staðlar 

Þjónustan, sem skilgreind er hér að framan mun fara fram í fullu samræmi við alþjóðlega staðla (The 
IIA‘S International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) og siðareglur um innri 
endurskoðun (IPPF Code of Ethics). Í samræmi við Staðlana ber Innri endurskoðun að gæta hlutleysis 
í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún endurskoðar. 

4.3 Eftirlit 

Endurskoðunarnefnd stjórnar OR mun hafa eftirlit með störfum Innri endurskoðunar. 

5 Endurgjald  

Endurgjald fyrir innri endurskoðun samkvæmt samkomulagi þessu skal nema kr. 35.791.000 á ári  
miðað við ágúst 2019 og fylgja launavísitölu starfsmanna sveitarfélaga. 

6 Upphafsdagur, tímalengd og uppsögn. 



 

 

Samkomulag þetta tekur gildi 01.02 2020 og gildir til ársloka 2022. 

 

Hvor aðili getur á samningstímanum sagt samningi þessum upp. Uppsögn skal vera skrifleg og beint 
til gagnaðila með sannanlegum hætti. Uppsagnarfrestur skal vera 4 mánuðir frá móttöku skriflegrar 
uppsagnar. Að loknum gildistíma samnings þessa, þann 31. desember 2022, fellur hann niður án 
sérstakrar uppsagnar. 
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Jafnréttis-
stefna OR

Rýni stefnuráðs

Sólrún Kristjánsdóttir



Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur  
Reykjavík, 23. janúar 2020  

 
 

Tillaga  
 
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrri hluta hönnunaráfanga 2 (áfanga 2.1) að 
sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem 
sigurvegarar hugmyndasamkeppni OR skiluðu til stjórnar í nóvember. Áætlaður kostnaður við 
áfangann er 70 milljónir kr. f. utan vsk.  
 

Greinargerð  
 
Höfundar sigurtillögunnar úr hugmyndasamkeppni um sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð ásamt 
nánasta umhverfi hennar og nærliggjandi húsum í eigu OR, sem jafnframt yrði tengd útivistarsvæðinu 
í Elliðaárdal, óska eftir fjármagni til að hefja hönnunaráfanga 2.1 á grundvelli hönnunarhandbókar 
(áfanga 0). 
 
Hönnunaráfangi 2.1 felur í sér verkhönnun á útisvæði á og við húsaþyrpingu Orkuveitunnar í 
Elliðaárdal. Þótt nýja útisvæðið myndi órofa heild samanstendur það í grófum dráttum af a) fræðandi 
leiksvæði fyrir börn með rennandi vatni syðst á svæðinu, b) máluðu yfirborði og gróðri við inngang 
svæðisins, c) torgi austur af straumskiptistöð með áherslu á vandaðar ofanvatnslausnir, d) stúku sem 
veit að túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar, e) skrúðgarði aftan við stöðvarstjórahúsið, og f) garði 
sem er hannaður á grunni eldra tengivirkis austur af torfunni. Undir hönnunaráfanga 2.1 fellur einnig 
vinna verkefnastjóra. 
 
Áfangaskipting  
 
Rifjað skal upp að verkefninu var skipt í nokkra áfanga. Þeir voru skilgreindir svo: 
 

0. Foráfangi: gerð hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og 
mörkunar eða ásýndar („branding“).  
1. Fyrsti áfangi: hönnun á áningarstöðum og upplifunum í Elliðaárdal auk myndrænnar 
framsetningar á upplýsingum um borholur, stíflu og aðfallsrör.  
2. Annar áfangi: hönnun á ytra yfirborði svæðisins, torgi, aðkomu og stígum og útisvæði. Einnig 
hönnun á endurbótum og breytingum á móttöku, kaffihúsi og skrifstofum Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur. Útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Heimili veitnanna, 
(Stöðvarstjórahúsinu) og Gömlu rafstöðinni.  
3. Þriðji áfangi: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.  

 
Í samtali við stýrihóp verkefnisins var ákveðið að skipta áfanga 2 í tvennt; annars vegar svæðin sem 
eru undir berum himni (2.1) og hins vegar endurbætur á húsunum á torfunni, auk uppsetningar 
gufuborsins Dofra og höggborsins svonefnda (2.2). 
 
Hönnunaráfangi 2.1 
 
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í hönnunaráfanga 2.1. Áfanginn er fyrsti hluti sögu- og 
tæknisýningar á rafstöðvarreit. Allir þættir hans miða að því að miðla sögu svæðisins og 
Orkuveitunnar eða fræða gesti beint og óbeint um víðtæka starfsemi fyrirtækisins auk vísindanna sem 
búa að baki hagnýtingunni. 
 
Í áfanga 2.1 felast þessir þættir:  

 a) Fræðandi leiksvæði með rennandi vatni (syðst á svæði, aftan við hlöðu) 

• Ýmis tæki og tól gera forvitnum ungum gestum kleift að skoða þrýsting, vatnshraða, vatnsafl, 
fallorku og hegðun vatns í náttúrunni í gegnum leik og tilraunir. 

• Rennibrautir sem tákna stíflu og aðfallsrör liggja á manngerðum hól. 

• Hóllinn er jafnframt vélarhús sem hýsir dælur. 



• Pípur, slöngur og önnur slík leikföng verða geymd í skemmu austast á rafstöðvarreitnum utan 
opnunartíma svæðisins. 

• Gert er ráð fyrir að leiksvæðið verði eitt helsta aðdráttarafl svæðisins og laði fjölskyldufólk í 
ríkari mæli í Elliðaárdal.  

 b) Nýtt yfirborð á Rafstöðvartorfunni (frá inngangi að smiðju og stöðvarstjórahúsi) 

• Hvítar línur eru málaðar á yfirborð svæðisins. Þær liggja frá hliðinu inn á torfuna og yfir að 
húsunum þar. 

• Línurnar eru vegvísar og leiða gesti um svæðið. 

• Hönnunin minnir á veitukerfin sem eru undir malbikinu. 

 c) Veitutorg (austur af straumskiptistöð) 

• Nýr miðpunktur svæðisins. 

• Veitutorgið sýnir með beinum hætti hvernig hægt er að beina vatni af föstu yfirborði og þökum 
út í náttúrulega viðtaka, svokallaðar blá-grænar ofanvatnslausnir. Meðhöndlun regnvatns 
hefur í ríkari mæli þróast á þennan veg og hér veitir OR innsýn í framtíðina í þessum efnum.  

• Unnt verður að nota torgið undir viðburði, t.d. leiksýningar, hátíð að loknu kapphlaupi, 
jólamarkað eða annað slíkt. 

• Innviðir borgarinnar verða gerðir sýnilegir með skapandi framsetningu á ljósastaurum, 
brunnlokum, niðurföllum o.þ.h. 

 d) Stúka (norðaustur af stramskiptistöð) 

• Á norðanverðu Veitutorginu er gert ráð fyrir setstöllum. Þeir eru til hvíldar og afslöppunar en 
mynda einnig stúku sem snýr að hærri túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar. 

• Hugmyndin er að stúkan sé smíðuð úr endurnýttu timbri aðfallsrörsins. 

• Setstallarnir skapa rými utan um gufuborinn Dofra.  

• Stúkan er hluti af nýrri aðkomuleið fyrir gangandi vegfarendur frá Rafstöðvarvegi inn á 
Veitutorgið. 

 e) Skrúðgarður (aftan við stöðvarstjórahúsið) 

• Þegar Steingrímur rafveitustjóri bjó ásamt fjölskyldu sinni í húsinu minnti garðurinn að nokkru 
leyti á skrúðgarð. Hugmyndin er að heiðra þá sögu. 

• Vatn rennur af leiksvæðinu og endar í tjörn í skrúðgarðinum. 

 f) Garður á grunni tengivirkis (á túni austast á svæðinu) 

• Fótspor gamla tengivirkisins myndar sjónása og gönguleiðir að borunum tveimur, auk þess 
sem það ræður staðsetningu trjágróðurs og smærri innsetninga. 

Að hönnunaráfanga 2.1 loknum liggja fyrir útboðsgögn til jarðvegsframkvæmda, steypingu grunna 
undir bora auk frágangs á yfirborði. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir snemma í sumar svo þeim 
verði lokið fyrir 100 ára afmæli rafstöðvarinnar sumarið 2021, þegar ætlunin er að opna svæðið 
almenningi. 

Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag  
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson 
hjá Vörðu verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði 
áfram. 
 
Kostnaður við áfanga 2.1 

Samanlagður kostnaður við hönnun og verkefnisstjórn er áætlaður allt að 70 m kr. f. utan vsk.  

  



[rafræn undirskrift]  
[Nafn]  



Jafnréttistefna OR með smá málfarsbreytingum
Jafnréttisstefna er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. OR leggur 
mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna OR miðar að því að 
meta einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:

- Að starfskjör kvenna og karla séu jöfn.

- Að jafna hlutfall kynja innan OR samstæðunnar og einstakra fyrirtækja, hópa, sviða, deilda.

- Að auka fjölbreytni innan fyrirtækja og hópa til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir, 
þjóðerni, kynþátta, litarhátta, efnahag, ætterni og stöðu að öðru leyti. 

- Að gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.

- Að efla jafnréttismenningu starfsfólks OR samstæðunnar.

- Að efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.

- Að vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreiti og kynferðislegri áreiti innan fyrirtækisins.

- Að tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanir.

- Að tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.

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

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



Helstu markmið, mælingar og verkefni 
Framkvæmdaráætlanir jafnréttisnefnda



Framkvæmdaráætlanir 2019-2020 innihalda markmið og mælikvarða fyrir samstæðu OR í 

jafnréttismálum

Voru unnar af jafnréttisnefndum fyrirtækjanna fyrir hvert og eitt fyrirtæki í byrjun árs 2019 og 

gilda til ársloka 2020

Framkvæmdaáætlun OR

Ákveðið að breyta fyrirkomulagi nefndarstarfa:

- Frá og með árinu 2020 verður ein nefnd starfandi í samstæðunni með einstaklingum frá hverju 

fyrirtæki sem hafa áhuga á að starfa að jafnréttismálum. 

- Verður gefin út sameiginleg ársskýrsla um stöðu jafnréttismála í samstæðunni 2020 kemur út í 

mars 2020 þar sem sjá má stöðu allra mælikvarða.

Mannauðsmælaborð

Framkvæmdaráætlanir

Jafnréttisstarf samstæðu

http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Framkv%C3%A6mda%C3%A1%C3%A6tlun%20jafnr%C3%A9ttisnefndar%20OR%202019-2020.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
http://tableau.or.is/#/views/Mannausmlabor/Mannausmlabor?:iid=1


Jafnréttisstarf samstæðu 2019-2020

• Nýtt ferli varðandi samskiptamál, einelti, áreitni og ofbeldi.

- Ferli vegna óviðeigandi samskipta

- Ferli vegna einelti, áreitni og ofbeldi

• Samskiptavinnustofur 

- Kynning á nýju ferli um einelti, áreitni og ofbeldi

- Framhald frá #metoo vinnustofum þar sem unnið var að því að skilgreina samskiptasáttmála

• Myndbönd um SamstæðuSamskipti

Unnið að góðum samskiptum



Jafnréttisstarf samstæðu 2019 -2020

• Fræðsluefni unnið um ómeðvitaða fordóma varðandi kyn, aldur og 

uppruna í ráðningum

- Innleiða vörður í ráðningarferil samstæðunnar

- Skoða möguleika á blindu ráðningarferli í ráðningarkerfi OR

- Unnið að rafrænu námskeiði fyrir stjórnendur sem taka þátt í ráðningum 

Unnið áfram með ráðningarferil og jafnréttismál



Jafnréttisstarf samstæðu 2019-2020

• Greina upplifun og líðan mismunandi hópa
- Nýjar spurningar í vinnustaðgreiningu: 

- Á vinnustaðnum er komið eins fram við:

• Eldra og yngra starfsfólk (4,3)

• Erlent og íslenskt starfsfólk (4,4)

• Konur og karla (4,5)

- Rýnihópar 
- Könnun félags kvenna í Orkugeira (KIÓ) sýndi að eldri konum í orkugeira líður verr en yngri 

konum

• Bæta aðgengi starfsfólks sem ekki talar íslensku að upplýsingum
- Starfsmannasamtöl, ráðningarsamningar, leiðbeiningar

- Erum að þýða ráðningarsíðu

- Verið að vinna að því að texta öll rafræn skyldunámskeið

Fjölmenning



Jafnréttistarf samstæðu 2019 -2020

• Unnið áfram að fjölgun kvenna í iðn og tækni

- Iðnir og tækni

- 16 nemendur

- Iðnnemar

- 14 nemar í samstæðunni

• Unnið að því að efla jafnréttisvitund

- Fjögur rafræn skyldnámskeið fyrir alla um jafnréttismál

- Tvö námskeið um ómeðvitaða fordóma haldin 2019 (skylda fyrir 

stjórnendur)

- Áframhald 2020



Jafnréttisstarf samstæðu 2019 - 2020

• Jafnlaunagreiningar mánaðarlega

- Greint eftir uppruna í fyrsta sinn og staðfest að ekki er til staðar launamunur

• Viðhaldvottun staðfest 2019

• Kynningar á jafnlaunakerfi fyrir starfsfólk

• Rafrænt fræðsluefni um jafnlaunakerfi í vinnslu 

• Verið að skoða hvernig við metum kvenna og karlastörf (hvaða gleraugu)

• Verkefni til að hvetja karla til að taka fæðingarorlof

• Áframhald stytting vinnuvikunnar 

- gæti verið ólíkar þarfir mismunandi hópa sem þarf að útfæra

Starfskjör



Tillaga að halda stefnunni óbreyttri



Vinnustaðargreining - 2019



Kynning á stjórnborði



Hefur þú orðið fyrir einelti á þínum 
vinnustað á sl. 12. mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir kynbundinni áreitni á 
þínum vinnustað á sl. 12. mánuðum?



Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni 
á þínum vinnustað á sl. 12. mánuðum?

Hefur þú orðið fyrir öðru ofbeldi á þínum 
vinnustað á sl. 12. mánuðum?



Takk fyrir
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MINNISBLAÐ  
 

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 284 

Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 

Dagsetning: 22. janúar 2020  

Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 27. jan. 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 

 

 
 

Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 

ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 

• Endurreisn lífríkis Andakílsár:  
o Samkvæmt minnisblaði Hafrannsóknunarstofnunar til Veiðifélags Andakílsár dags 13. janúar sl. er lagt 

til að veitt verði í ánni á einni stöng á tímabilinu 15. júlí - 15. september sumarið 2020 til að meta 
árangur ræktunartilrauna, stöðu náttúrulegs stofns og til að kortleggja ástand veiðistaða.  

o Fundur haldinn með veiðifélagi Andakílsár 17. janúar sl. Farið yfir áætlun um seiðaeldi, tilhögun veiði 
sumarsins, tæmingu inntakslóns og landbrot á bökkum Andakílsár.  

• Vatnshæð Skorradalsvatns hefur ekki farið yfir viðmiðunarmörk frá því í janúar 2019 samkvæmt 
óyfirförnum gögnum. Yfirfarin gögn eru væntanleg á næstunni. 

• Vöktun votlendis á fitjum við innanvert Skorradalsvatn. Samkvæmt skýrslu Náttúrfræðistofnunar Íslands 
frá í desember sl. hafa ekki orðið miklar breytingar á gróðri næst vatninu frá síðustu mælingum árið 2011. 

• Tillaga frá Umhverfisstofnum um að friðlýsa votlendi Fitjaár fyrir botni Skorradalsvatns. ON skilaði 
athugasemdum við tillöguna þann 20. desember sl. Áhersla var m.a. lögð á að skilmálar fyrirhugaðrar 
friðlýsingar skerði ekki möguleika ON á að sinna rekstri Andakílsárvirkjunar. Taka þurfi m.a. tillit til þess að 
erfitt geti verið að hafa stjórn á vatnshæð í öfgaatburðum (miklir þurrkar eða miklar rigningar).  

Tilkynningar til leyfisveitenda: Ekkert nýtt. 
Framkvæmdaleyfi veitt: 

• Viðbótarskilja við skiljustöð í Hverahlíð. Skipulags- og umhverfisnefnd Ölfus 9. desember sl. 

• Borun vinnsluholu HE-66 á borteig HE-21 og HE-67 á borteig HE-36 í Hverahlíð. Skipulags- og 
umhverfisnefnd Ölfus 9. desember sl. 

Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 

 
VEITUR: 
Fráveita:  

• Neyðarloka opnaðist í dælustöðinni við Skeljanes í samtals um 7 klst. vegna úrkomu og leysinga en einnig 
þegar dælu sló út og stöðin hafði ekki undan helgina 18.-19. janúar sl.Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits. 

• Neyðarloka opnaðist í dælustöðinni við Ingólfsstræti í tæplega eina klst. þegar yfirfallsdælur fóru ekki í 
gang helgina 18.-19. janúar sl. Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits. 

Vatnsveita: 

• Ráðist var í fyrirbyggjandi aðgerðir vegna hláku helgina 18.–19. janúar sl. til að koma í veg fyrir 
örverumengun í vatnbólum í Heiðmörk. Mengun mældist ekki í sýnum sem tekin voru í borholum. 

• Örplast. Afar lítið örplast finnst í neysluvatni frá vatnsveitum Veitna samkvæmt óháðri rannsókn gerð af 
ReSource International ehf. (RI). Í rannsókninni var einnig skoðað vatn frá vatnsveitum HS Orku og 
Norðurorku. Tekin voru sýni í borholum, vatnsbólum, vatnstönkum og dreifikerfum og fundust örplastsagnir 
í um helmingi sýnanna í dreifikerfinu en minna í borholum og vatnstönkum. Að jafnaði fannst um ein ögn í 
hverjum 10 lítrum vatns. Til samanburðar má nefna að í rannsókn ORB Media á neysluvatni víða um heim, 
sem birt var árið 2018, fundust að meðaltali 50 örplastsagnir í 10 lítrum vatns. Í skýrslu sem gefin var út af 
Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO), í ágúst 2019 kemur fram að þrátt fyrir að ekki sé til mikið af 
upplýsingum, sérstaklega um mjög smáar örplastsagnir, séu engar vísbendingar um að þær séu 
hættulegar heilsu manna. Stofnunin tekur fram að frekari rannsókna sé þörf.   

• Lýsing vatns frá vatnsbólum í Heiðmörk er í gangi meðan hætta er á hláku, þ.e. frá hausti og fram á vor. 
Lýsing á vatni gerir örverur óvirkar en kemur ekki í veg fyrir annars konar mengun, t.d. af völdum olíu og 
annarra efna. Hún dregur því ekki úr mikilvægi vatnsverndar í Heiðmörk. 



  

2 

 

Hitaveita: Tilraunir voru gerðar á staðbundinni losun bakvatns í regnvatnskerfi fráveitunnar. Átta útrásir eru í 
fráveitukerfinu við Ártúnsholtið í mismunandi viðtaka. Losun hófst 26. nóvember sl. með lítilli opnun í hvert 
svæði og var aukið yfir tímabilið þar til allar tengingar voru fullnýttar eða hitastig í viðtaka komið yfir ásættanleg 
mörk.  Hitastig fór yfir leyfileg viðmið við Fagrabæ og Ártúnsbrekku og var lokað fyrir tæmingar 21. desember 
sl. Veitur unnu að verkefninu í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. 
Rafmagnsveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda: Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 

 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 

Styrkur brennisteinsvetnis í Norðlingaholti, Hveragerði, Úlfarsárdal og Lækjarbotnum des.-jan. undir mörkum.  
 

 Loftslagsmál 
 

Unnið að endurskoðun loftslagsmarkmiða í ljósi þess að samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 2030. 
 

Annað 
 

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

• Janúarráðstefna Festu 30. janúar nk. um sóknarfæri á tímum alkemíu. Raundæmi frá Orku náttúrunnar. 
https://samfelagsabyrgd.is/vidburdir/januar-radstefna-festu-takid-daginn-fra/ 

• Fundur um endurskoðun aðgerðaráætlunar  Reykjavíkurborgar um loftslagsmál 28. janúar nk. 
Umhverfisstjórar og fleira starfsfólk samstæðu OR munu sækja fundinn. 

121 atvik sem varða umhverfismál árið 2019: 

• Umhverfisslys og hættulega hegðum á og við vatnsverndarsvæði, svipað og 2018:  
o Sex mengunarslys, í öllum tilvikum tókst að hreinsa upp olíu eða glussa 
o Tíu atvik sem flokkast sem hættuleg hegðun 

• 40 tilkynningar til leyfisveitenda, nokkuð færri en 2018: 
o Níu um losun skólps í sjó 
o Sjö um rennsli á heitu vatni út í umhverfið 
o Sex um losun jarðhitavatns við Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíð  
o Sex um blástur á borholum á Hengli  
o Sex um brennisteinsvetni 
o Fjórar um líkur á skjálftavirkni vegna losunar jarðhitavatns 
o Ein um botnlokur í Árbæjarlóni 
o Ein um Andakílsárvirkjun 

• 17 ábendingar og fyrirspurnir frá viðskiptavinum, mun færri en 2018 
o 12 um umgengni 
o Þrjár um brennisteinsvetni 
o Ein um losun á skólpi í sjó 
o Ein um varasöm efni 

• 48 ábendingar og fyrirspurnir frá viðskiptavinum, svipað og 2018 
o 19 um umgengni 
o 17 um flokkun úrgangs 
o tíu um umgengni 
o Ein um minnkun á kolefnisspori 
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MINNISBLAÐ UM FORÐAGÆSLU 
 

Viðtakandi: Bjarni Bjarnason, forstjóri 

Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, Framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 

Dagsetning: 23.1.2020  

 

Hitamælingar á grunnvatni kringum Nesjavallavirkjun 

Jarðhitavinnslu á Nesjavöllum fylgir töluverð losun upphitaðs grunnvatns og jarðhitavatns á 
yfirborð. Uppbygging niðurdælingarveitu 2017 hefur leitt til þess að losun jarðhitavatns á 
yfirborð er í sögulegu lágmarki og 2019 var yfir 90% jarðhitavatns dælt í niðurdælingarholur 
í kringum virkjunina. Viðamikið eftirlit með grunnvatni með síritandi hitamælingum í borholum 
og lindum og sýnatöku hefur verið í gangi allan virkjunartímann. Niðurstöður þessara 
mælinga benda ekki til að hitastig grunnvatns sé að lækka á svæðinu þrátt fyrir minni losun. 
Ástæður þess að hitastig er ekki að lækka er ekki ljósar en gætu verið vegna: 

 

1. Niðurdæling jarðhitavatns skilar sér ekki í kólnun grunnvatns vegna þess að 
niðurdælingarvatnið blandast í grunnvatnið. 

2. Endurbætur á losunarleiðum virkjunarinnar hafa ekki skilað sér ennþá í kólnun 
á grunnvatni við Þingvallavatn. 

3. Hnattræn hlýnun hefur leitt til hitnunar grunnvatns. 
 

Áfram verður unnið að greiningum á stöðu grunnvatns á Nesjavöllum til að Orka náttúrunnar 
nái markmiðum sínum um að minnka umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar. Nánari grein fyrir 
stöðu grunnvatns á Nesjavöllum verður gerð í umhverfisskýrslu OR.   

 

Stefnuverkefni í forðamálum 

Stefnuverkefnum í forðamálum hitaveitu höfuðborgarsvæðisins og Hengilsins er lokið og 
verða niðurstöður kynntar stjórn OR nú í janúar. Næst á dagskrá er stefnuverkefni um 
forðamál Hitaveitu Rangæinga. Ræsfundur í því verkefni er í byrjun febrúar.  





























 
 

 

 
 

Reykjavík, 13. mars 2019 
 

 
 
 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
Borgartún 12 – 14 
105 Reykjavík   
 
 
 
Umsögn Veitna um tillögu að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka Þ73 
 
Veitur ohf. hafa fengið til umsagnar tillögu að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka. 
Deiliskipulagið nær yfir svæðið norðan Stekkjarbakka sem er skilgreint sem opið svæði 
og þróunarsvæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 - 2030. Deiliskipulagið afmarkar nýjar 
lóðir, byggingarreiti og hámarks byggingarmagn á svæðinu.  

Veitur hafa rýnt deiliskipulagstillöguna m.t.t. hagsmuna Veitna á deiliskipulagssvæðinu og  
gera athugasemdir við eftirfarandi þætti: 

Borholur og rekstur hitaveitu 

Í greinargerð skipulagstillögunnar segir að „nýta [eigi] umhverfisvænar auðlindir sem fyrir 
eru á svæðinu“.  Veitur óska eftir frekari skilgreiningu á því við hvað er átt varðandi 
nýtingu auðlinda á svæðinu, umfram óskir um heitt vatn til húshitunar. Hvað varðar 
hitaveituaðlindina, þá eru Veitur með nýtingarrétt á auðlindinni og hún er þegar fullnýtt 
fyrir dreifikerfi hitaveitu. Enn fremur óska Veitur eftir upplýsingum um hvaða magn af heitu 
vatni er óskað fyrir starfsemina og til hvaða nota.   

Tvær stofnlagnir hitaveitu liggja meðfram Stekkjarbakka að norðanverðu.  Þessar lagnir 
eru DN600 og DN450 mm og ekki er hægt að færa þær fjær athafnasvæðinu.  Mikilvægt 
er að aðgengi að þessum lögnum verði tryggt fyrir viðhald og rekstur Veitna og að ekki 
verði rask á þessum lögnum vegna framkvæmda á svæðinu, eða breyttri aðkomu að 
svæðinu frá Stekkjarbakka. 

Innan deiliskipulagssvæðisins reka Veitur átta borholur hitaveitu (R-37, R-23, R-30, R-26, 
R-39, R-31, R-29, R-36), sem nýta varmann til upphitunar bygginga á höfuðborgar-
svæðinu.  Frá þessum borholum liggja safnlagnir að dælustöð sunnan Stekkjarbakka.  
Færa þarf að lögn frá borholu R-39 og mun kostnaður við þá færslu skiptast milli 
Reykjavíkurborgar og Veitna, eftir samkomulagi um færslu lagna vegna 
skipulagsbreytinga.  

Mjög er þrengt að holum R-31, R-39 og R-29 samkvæmt tillögunni og þarf að tryggja að 
þjónusta við þær verði möguleg, þ.e. það verði hægt að hreinsibora þær eftir þörfum og 
aðkoma verði tryggð á öllum tíma sólarhrings.  

Æskilegt er að á skipulagsuppdrætti verði merktar kvaðir fyrir aðkomu vinnutækja vegna 
reksturs og viðhalds borhola Veitna. Enn fremur er óskað eftir að borholurnar séu merktar 
á skipulagsuppdrátt og að fram komi að borholurnar séu staðsettar á lóð Veitna.  
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Fráveita 

Fyrirhugaðar byggingar liggja yfir 800 mm fráveitulögn sem flytur allt skólp frá Breiðholti, 
Árbæ, Norðlingaholt og hluta Kópavogs í átt að hreinsistöð við Ánanaust. Á 
deiliskipulagsuppdrættinum er svæðið yfir lögninni merkt sem „byggingarreitur létt 
tengibygging“. Veitur leyfa ekki byggingar yfir stofnlögnum vegna hættu á raski og 
mikilvægi þess að greitt aðgengi verði að lögnum fyrir rekstur og viðhald.  Því er ekki 
ásættanlegt að svæði ofan á lögninni sé merkt sem byggingarreitur. Ef nauðsynlegt er að 
tengja byggingarnar verður að finna lausn sem Veitur sætta sig við og tryggir aðgengi að 
lögninni á öllum tímum sólarhrings. 

Æskilegt er að breikka kvöðina fyrir fráveitulögnina, vegna dýpi áformaðra bygginga (um 
8 – 10 m frá miðlínu lagnarinnar). Þar sem byggt verður þétt upp að lögninni, og 
byggingin liggur að hluta til dýpra en núverandi lögn, verður aukið álag á lögninni og telja 
Veitur nauðstnlegt að endurnýja fráveitulögnina samhliða framkvæmdum við byggingar til 
að tryggja endingu hennar.  Kostnaður við endurnýjun lagnarinnar skiptist milli 
Reykjavíkurborgar og Veitna, eftir samkomulagi um færslu lagna vegna 
skipulagsbreytinga.  

Hluti bygginga sem eru neðan jarðhæðar, geta ekki tengst fráveitu nema með sérstöku 
dælukerfi sem tryggt er með einstreymislokum og geta Veitur ekki tekið ábyrgð á 
tengingum neðan jarðhæðar.  

Veitur benda á áhættu sem er til staðar vegna dýpt fyrirhugaðra byggingar og hættu á að 
vatn leiti inn í byggingar við mögulega bilun. Þetta á sérstaklega við um fráveitulögnina 
sem er næst byggingunni, en áhættan er einnig til staðar vegna hitaveitulagna. Veitur 
telja æskilegt að gert verði áhættumat af starfseminni og hönnun bygginga m.t.t. nágrenni 
við lagnir og dýpt bygginga fyrir neðan veitukerfin, og gerð verði grein fyrir hvaða 
ráðstafanir verði gerðar til að tryggja öryggi starfseminnar við mögulega bilun.  

Ofanvatnskerfi  

Í samræmi við ákvörðun sem gert var grein fyrir á fundi með skipulagshöfundum 10. 
desember sl. munu Veitur ekki reka ofanvatnskerfi á skipulagssvæðinu þar sem nóg er að 
grænum svæðum á lóðum og í kringum lóðir. Gert er ráð fyrir að lóðarhafar leysi 
ofanvatnsmál innan lóðar eða leiði vatn frá lóð í öðrum farvegum með heimild 
Reykjavíkurborgar. Þá er rétt að benda á að huga þarf sérstaklega að grunnvatni sem 
kann að vera til staðar í grunni djúpra bygginga og að ekki er leyfilegt að veita grunnvatni 
í fráveitukerfið. Því er nauðsynlegt að gengið verði frá byggingum innan 
deiliskipulagssvæðisins svo að þær geti staðið í vatni, sé grunnvatn til staðar í grunnum.  

Annað  

Í greinargerð deiliskipulagsins stendur: „Þá eru dæluhús og lóðir Orkuveitu Reykjavíkur á 
svæðinu“.  Rétt er: „Þá eru dæluhús borholuhús og lóðir Orkuveitu Reykjavíkur Veitna á 
svæðinu“. 

 

 
f.h. Veitna 
 

 
 
Hólmfríður Bjarnadóttir  
Skipulagsfulltrúi Veitna  
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Sendandi: Hildigunnur Thorsteinsson, Framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar 


Dagsetning: 23.1.2020  


 


Hitamælingar á grunnvatni kringum Nesjavallavirkjun 


Jarðhitavinnslu á Nesjavöllum fylgir töluverð losun upphitaðs grunnvatns og jarðhitavatns á 
yfirborð. Uppbygging niðurdælingarveitu 2017 hefur leitt til þess að losun jarðhitavatns á 
yfirborð er í sögulegu lágmarki og 2019 var yfir 90% jarðhitavatns dælt í niðurdælingarholur 
í kringum virkjunina. Viðamikið eftirlit með grunnvatni með síritandi hitamælingum í borholum 
og lindum og sýnatöku hefur verið í gangi allan virkjunartímann. Niðurstöður þessara 
mælinga benda ekki til að hitastig grunnvatns sé að lækka á svæðinu þrátt fyrir minni losun. 
Ástæður þess að hitastig er ekki að lækka er ekki ljósar en gætu verið vegna: 


 


1. Niðurdæling jarðhitavatns skilar sér ekki í kólnun grunnvatns vegna þess að 
niðurdælingarvatnið blandast í grunnvatnið. 


2. Endurbætur á losunarleiðum virkjunarinnar hafa ekki skilað sér ennþá í kólnun 
á grunnvatni við Þingvallavatn. 


3. Hnattræn hlýnun hefur leitt til hitnunar grunnvatns. 
 


Áfram verður unnið að greiningum á stöðu grunnvatns á Nesjavöllum til að Orka náttúrunnar 
nái markmiðum sínum um að minnka umhverfisáhrif Nesjavallavirkjunar. Nánari grein fyrir 
stöðu grunnvatns á Nesjavöllum verður gerð í umhverfisskýrslu OR.   


 


Stefnuverkefni í forðamálum 


Stefnuverkefnum í forðamálum hitaveitu höfuðborgarsvæðisins og Hengilsins er lokið og 
verða niðurstöður kynntar stjórn OR nú í janúar. Næst á dagskrá er stefnuverkefni um 
forðamál Hitaveitu Rangæinga. Ræsfundur í því verkefni er í byrjun febrúar.  








Jafnréttis-
stefna OR


Rýni stefnuráðs


Sólrún Kristjánsdóttir







Jafnréttistefna OR með smá málfarsbreytingum
Jafnréttisstefna er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur um stöðugar umbætur í jafnréttismálum. OR leggur 
mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar til grundvallar jafnréttisstefnu sinni. Jafnréttisstefna OR miðar að því að 
meta einstaklinga að eigin verðleikum og að þeir fái notið jafns réttar. Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:


- Að starfskjör kvenna og karla séu jöfn.


- Að jafna hlutfall kynja innan OR samstæðunnar og einstakra fyrirtækja, hópa, sviða, deilda.


- Að auka fjölbreytni innan fyrirtækja og hópa til að mynda varðandi kynferði, aldur, kynhneigð, trúarbrögð, skoðanir, 
þjóðerni, kynþátta, litarhátta, efnahag, ætterni og stöðu að öðru leyti. 


- Að gera starfsfólki kleift að samræma sem best einkalíf og starfsábyrgð.


- Að efla jafnréttismenningu starfsfólks OR samstæðunnar.


- Að efla fræðslu og vitund starfsfólks um málefni og áskoranir minnihlutahópa.


- Að vinna gegn einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundnu áreiti og kynferðislegri áreiti innan fyrirtækisins.


- Að tekið sé mið af jafnréttissjónarmiðum við stefnumótun og stærri ákvarðanir.


- Að tryggja gott aðgengi og vinnuaðstöðu á grundvelli líkamlegs og andlegs atgervis.


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


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







Helstu markmið, mælingar og verkefni 
Framkvæmdaráætlanir jafnréttisnefnda







Framkvæmdaráætlanir 2019-2020 innihalda markmið og mælikvarða fyrir samstæðu OR í 


jafnréttismálum


Voru unnar af jafnréttisnefndum fyrirtækjanna fyrir hvert og eitt fyrirtæki í byrjun árs 2019 og 


gilda til ársloka 2020


Framkvæmdaáætlun OR


Ákveðið að breyta fyrirkomulagi nefndarstarfa:


- Frá og með árinu 2020 verður ein nefnd starfandi í samstæðunni með einstaklingum frá hverju 


fyrirtæki sem hafa áhuga á að starfa að jafnréttismálum. 


- Verður gefin út sameiginleg ársskýrsla um stöðu jafnréttismála í samstæðunni 2020 kemur út í 


mars 2020 þar sem sjá má stöðu allra mælikvarða.


Mannauðsmælaborð


Framkvæmdaráætlanir


Jafnréttisstarf samstæðu



http://vefir.or.is/handbok/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/handbok/Handbokarskjol/Framkv%C3%A6mda%C3%A1%C3%A6tlun%20jafnr%C3%A9ttisnefndar%20OR%202019-2020.docx&action=default&DefaultItemOpen=1

http://tableau.or.is/#/views/Mannausmlabor/Mannausmlabor?:iid=1





Jafnréttisstarf samstæðu 2019-2020


• Nýtt ferli varðandi samskiptamál, einelti, áreitni og ofbeldi.


- Ferli vegna óviðeigandi samskipta


- Ferli vegna einelti, áreitni og ofbeldi


• Samskiptavinnustofur 


- Kynning á nýju ferli um einelti, áreitni og ofbeldi


- Framhald frá #metoo vinnustofum þar sem unnið var að því að skilgreina samskiptasáttmála


• Myndbönd um SamstæðuSamskipti


Unnið að góðum samskiptum







Jafnréttisstarf samstæðu 2019 -2020


• Fræðsluefni unnið um ómeðvitaða fordóma varðandi kyn, aldur og 


uppruna í ráðningum


- Innleiða vörður í ráðningarferil samstæðunnar


- Skoða möguleika á blindu ráðningarferli í ráðningarkerfi OR


- Unnið að rafrænu námskeiði fyrir stjórnendur sem taka þátt í ráðningum 


Unnið áfram með ráðningarferil og jafnréttismál







Jafnréttisstarf samstæðu 2019-2020


• Greina upplifun og líðan mismunandi hópa
- Nýjar spurningar í vinnustaðgreiningu: 


- Á vinnustaðnum er komið eins fram við:


• Eldra og yngra starfsfólk (4,3)


• Erlent og íslenskt starfsfólk (4,4)


• Konur og karla (4,5)


- Rýnihópar 
- Könnun félags kvenna í Orkugeira (KIÓ) sýndi að eldri konum í orkugeira líður verr en yngri 


konum


• Bæta aðgengi starfsfólks sem ekki talar íslensku að upplýsingum
- Starfsmannasamtöl, ráðningarsamningar, leiðbeiningar


- Erum að þýða ráðningarsíðu


- Verið að vinna að því að texta öll rafræn skyldunámskeið


Fjölmenning







Jafnréttistarf samstæðu 2019 -2020


• Unnið áfram að fjölgun kvenna í iðn og tækni


- Iðnir og tækni


- 16 nemendur


- Iðnnemar


- 14 nemar í samstæðunni


• Unnið að því að efla jafnréttisvitund


- Fjögur rafræn skyldnámskeið fyrir alla um jafnréttismál


- Tvö námskeið um ómeðvitaða fordóma haldin 2019 (skylda fyrir 


stjórnendur)


- Áframhald 2020







Jafnréttisstarf samstæðu 2019 - 2020


• Jafnlaunagreiningar mánaðarlega


- Greint eftir uppruna í fyrsta sinn og staðfest að ekki er til staðar launamunur


• Viðhaldvottun staðfest 2019


• Kynningar á jafnlaunakerfi fyrir starfsfólk


• Rafrænt fræðsluefni um jafnlaunakerfi í vinnslu 


• Verið að skoða hvernig við metum kvenna og karlastörf (hvaða gleraugu)


• Verkefni til að hvetja karla til að taka fæðingarorlof


• Áframhald stytting vinnuvikunnar 


- gæti verið ólíkar þarfir mismunandi hópa sem þarf að útfæra


Starfskjör







Tillaga að halda stefnunni óbreyttri







Vinnustaðargreining - 2019







Kynning á stjórnborði







Hefur þú orðið fyrir einelti á þínum 
vinnustað á sl. 12. mánuðum?


Hefur þú orðið fyrir kynbundinni áreitni á 
þínum vinnustað á sl. 12. mánuðum?







Hefur þú orðið fyrir kynferðislegri áreitni 
á þínum vinnustað á sl. 12. mánuðum?


Hefur þú orðið fyrir öðru ofbeldi á þínum 
vinnustað á sl. 12. mánuðum?







Takk fyrir
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MINNISBLAÐ  
 


Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. SF 284 


Sendandi: Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri 


Dagsetning: 22. janúar 2020  


Efni: Umhverfismál fyrir stjórn OR 27. jan. 2020. Staða þriggja árangurs-
mælikvarða sem falla undir árangursvogina „Umhverfi og samfélag“. 


 


 
 


Opinber leyfi ON og Veitna í gildi og uppfyllt 
 


ORKA NÁTTÚRUNNAR: 
Andakílsárvirkjun: 


• Endurreisn lífríkis Andakílsár:  
o Samkvæmt minnisblaði Hafrannsóknunarstofnunar til Veiðifélags Andakílsár dags 13. janúar sl. er lagt 


til að veitt verði í ánni á einni stöng á tímabilinu 15. júlí - 15. september sumarið 2020 til að meta 
árangur ræktunartilrauna, stöðu náttúrulegs stofns og til að kortleggja ástand veiðistaða.  


o Fundur haldinn með veiðifélagi Andakílsár 17. janúar sl. Farið yfir áætlun um seiðaeldi, tilhögun veiði 
sumarsins, tæmingu inntakslóns og landbrot á bökkum Andakílsár.  


• Vatnshæð Skorradalsvatns hefur ekki farið yfir viðmiðunarmörk frá því í janúar 2019 samkvæmt 
óyfirförnum gögnum. Yfirfarin gögn eru væntanleg á næstunni. 


• Vöktun votlendis á fitjum við innanvert Skorradalsvatn. Samkvæmt skýrslu Náttúrfræðistofnunar Íslands 
frá í desember sl. hafa ekki orðið miklar breytingar á gróðri næst vatninu frá síðustu mælingum árið 2011. 


• Tillaga frá Umhverfisstofnum um að friðlýsa votlendi Fitjaár fyrir botni Skorradalsvatns. ON skilaði 
athugasemdum við tillöguna þann 20. desember sl. Áhersla var m.a. lögð á að skilmálar fyrirhugaðrar 
friðlýsingar skerði ekki möguleika ON á að sinna rekstri Andakílsárvirkjunar. Taka þurfi m.a. tillit til þess að 
erfitt geti verið að hafa stjórn á vatnshæð í öfgaatburðum (miklir þurrkar eða miklar rigningar).  


Tilkynningar til leyfisveitenda: Ekkert nýtt. 
Framkvæmdaleyfi veitt: 


• Viðbótarskilja við skiljustöð í Hverahlíð. Skipulags- og umhverfisnefnd Ölfus 9. desember sl. 


• Borun vinnsluholu HE-66 á borteig HE-21 og HE-67 á borteig HE-36 í Hverahlíð. Skipulags- og 
umhverfisnefnd Ölfus 9. desember sl. 


Staða auðlinda. Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu. 
 


 
VEITUR: 
Fráveita:  


• Neyðarloka opnaðist í dælustöðinni við Skeljanes í samtals um 7 klst. vegna úrkomu og leysinga en einnig 
þegar dælu sló út og stöðin hafði ekki undan helgina 18.-19. janúar sl.Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits. 


• Neyðarloka opnaðist í dælustöðinni við Ingólfsstræti í tæplega eina klst. þegar yfirfallsdælur fóru ekki í 
gang helgina 18.-19. janúar sl. Tilkynnt til heilbrigðiseftirlits. 


Vatnsveita: 


• Ráðist var í fyrirbyggjandi aðgerðir vegna hláku helgina 18.–19. janúar sl. til að koma í veg fyrir 
örverumengun í vatnbólum í Heiðmörk. Mengun mældist ekki í sýnum sem tekin voru í borholum. 


• Örplast. Afar lítið örplast finnst í neysluvatni frá vatnsveitum Veitna samkvæmt óháðri rannsókn gerð af 
ReSource International ehf. (RI). Í rannsókninni var einnig skoðað vatn frá vatnsveitum HS Orku og 
Norðurorku. Tekin voru sýni í borholum, vatnsbólum, vatnstönkum og dreifikerfum og fundust örplastsagnir 
í um helmingi sýnanna í dreifikerfinu en minna í borholum og vatnstönkum. Að jafnaði fannst um ein ögn í 
hverjum 10 lítrum vatns. Til samanburðar má nefna að í rannsókn ORB Media á neysluvatni víða um heim, 
sem birt var árið 2018, fundust að meðaltali 50 örplastsagnir í 10 lítrum vatns. Í skýrslu sem gefin var út af 
Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO), í ágúst 2019 kemur fram að þrátt fyrir að ekki sé til mikið af 
upplýsingum, sérstaklega um mjög smáar örplastsagnir, séu engar vísbendingar um að þær séu 
hættulegar heilsu manna. Stofnunin tekur fram að frekari rannsókna sé þörf.   


• Lýsing vatns frá vatnsbólum í Heiðmörk er í gangi meðan hætta er á hláku, þ.e. frá hausti og fram á vor. 
Lýsing á vatni gerir örverur óvirkar en kemur ekki í veg fyrir annars konar mengun, t.d. af völdum olíu og 
annarra efna. Hún dregur því ekki úr mikilvægi vatnsverndar í Heiðmörk. 
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Hitaveita: Tilraunir voru gerðar á staðbundinni losun bakvatns í regnvatnskerfi fráveitunnar. Átta útrásir eru í 
fráveitukerfinu við Ártúnsholtið í mismunandi viðtaka. Losun hófst 26. nóvember sl. með lítilli opnun í hvert 
svæði og var aukið yfir tímabilið þar til allar tengingar voru fullnýttar eða hitastig í viðtaka komið yfir ásættanleg 
mörk.  Hitastig fór yfir leyfileg viðmið við Fagrabæ og Ártúnsbrekku og var lokað fyrir tæmingar 21. desember 
sl. Veitur unnu að verkefninu í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. 
Rafmagnsveita: Ekkert nýtt. 
Staða auðlinda: Sjá minnisblað framkvæmdastjóra Rannsókna og nýsköpunar OR um forðagæslu.  
 


 Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti   
 


Styrkur brennisteinsvetnis í Norðlingaholti, Hveragerði, Úlfarsárdal og Lækjarbotnum des.-jan. undir mörkum.  
 


 Loftslagsmál 
 


Unnið að endurskoðun loftslagsmarkmiða í ljósi þess að samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi 2030. 
 


Annað 
 


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


• Janúarráðstefna Festu 30. janúar nk. um sóknarfæri á tímum alkemíu. Raundæmi frá Orku náttúrunnar. 
https://samfelagsabyrgd.is/vidburdir/januar-radstefna-festu-takid-daginn-fra/ 


• Fundur um endurskoðun aðgerðaráætlunar  Reykjavíkurborgar um loftslagsmál 28. janúar nk. 
Umhverfisstjórar og fleira starfsfólk samstæðu OR munu sækja fundinn. 


121 atvik sem varða umhverfismál árið 2019: 


• Umhverfisslys og hættulega hegðum á og við vatnsverndarsvæði, svipað og 2018:  
o Sex mengunarslys, í öllum tilvikum tókst að hreinsa upp olíu eða glussa 
o Tíu atvik sem flokkast sem hættuleg hegðun 


• 40 tilkynningar til leyfisveitenda, nokkuð færri en 2018: 
o Níu um losun skólps í sjó 
o Sjö um rennsli á heitu vatni út í umhverfið 
o Sex um losun jarðhitavatns við Hellisheiðarvirkjun og Hverahlíð  
o Sex um blástur á borholum á Hengli  
o Sex um brennisteinsvetni 
o Fjórar um líkur á skjálftavirkni vegna losunar jarðhitavatns 
o Ein um botnlokur í Árbæjarlóni 
o Ein um Andakílsárvirkjun 


• 17 ábendingar og fyrirspurnir frá viðskiptavinum, mun færri en 2018 
o 12 um umgengni 
o Þrjár um brennisteinsvetni 
o Ein um losun á skólpi í sjó 
o Ein um varasöm efni 


• 48 ábendingar og fyrirspurnir frá viðskiptavinum, svipað og 2018 
o 19 um umgengni 
o 17 um flokkun úrgangs 
o tíu um umgengni 
o Ein um minnkun á kolefnisspori 
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MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Brynhildur Davíðsdóttir stjórnarformaður, Bjarni Bjarnason forstjóri 


Sendandi: Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir 


Dagsetning: 20. janúar 2020 


Efni: Forgangsröðun Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
í starfsemi og skýrslugjöf OR 


Árið 2018 hóf Orkuveita Reykjavíkur (OR) að gera grein fyrir tengslum fyrirtækisins við 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SÞ). Í framhaldi af þeirri vinnu og í samræmi við 
leiðbeiningar Sþ og íslenskra stjórnvalda hefur OR unnið að því að forgangsraða 
heimsmarkmiðunum. Þau sem unnið hafa að verkefninu eru, auk umhverfisstjóra og 
upplýsingafulltrúa, tveir sérfræðingar hjá Umhverfismálum, Kevin Dillman og Snorri Jökull 
Egilsson. 


Í þessu skyni hafa verið haldnar fjórar vinnustofur á síðustu mánuðum; með stjórnendum 
innan samstæðunnar, tvær með starfsfólki og eina með ytri hagsmunaaðilum. Á þá 
síðasttöldu mættu fulltrúar frá opinberum stofnunum, stórum vöru- og þjónustubirgjum,  
stórum viðskiptavinum, verktökum, verkalýðsfélagi o.fl. 


Á vinnustofunum, sem stóðu í 1-1½ klst., var farið yfir hlutverk OR-samstæðunnar og 
kjarnastarfsemi eins og þeim er lýst í eigendastefnu og farið yfir Heimsmarkmiðin 17. 
Lagðar voru fyrir kannanir þar sem hóparnir forgangsröðuðu markmiðunum tvisvar. Spurt 
var: 


Á hvað fimm Heimsmarkmið telur þú að OR eigi að leggja áherslu? 


og einnig 


Hvaða fimm Heimsmarkmið er mest hætta á að OR hafi neikvæð áhrif á að náist? 


Miðað við þriðjungsvigt hvers hóps – stjórnenda, starfsfólks og ytri hagsmunaaðila – og 
90/10 skiptingu á möguleg jákvæð og neikvæð áhrif OR á framgang markmiðanna er 
niðurstaðan þessi: 
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Fyrirtæki hafa sett mismörg Heimsmarkmið í brennidepil í starfsemi sinni. Þannig valdi 
Landsvirkjun þrjú; um jafnrétti kynjanna, sjálfbæra orku fyrir alla og um aðgerðir í 
loftslagsmálum. Vínbúðin valdi átta; um ábyrg neyslu, heilsu og vellíðan, aðgerðir í 
loftslagsmálum, jafnrétti kynjanna, hreint vatn og salernisaðstöðu, líf í vatni, líf á landi, og 
samvinnu um markmiðin. 


Hér eru sett fram þau sjö markmið, með undirmarkmiðum, sem við telum að stjórn OR ætti 
sérstaklega á líta til við forgangsröðun, hvort sem þau rata öll á þann lista eða ekki. Þetta 
eru þau sjö sem lentu efst í vinnustofunum með þeirri vigt sem að ofan að getið. Rétt er að 
árétta að stjórn er í lófa lagið að breyta frá þeirri röðun. Hún er fyrst og fremst aðferð til að 
„taka púlsinn“ á ofangreindum hagsmunaaðilum en engin ein leið er viðtekin eða 
viðurkennd í þessu skyni. Í töflunni að neðan eru jafnframt tiltekin þau undirmarkmið hvers 
þessara sjö markmiða sem snúa sérstaklega að starfsemi OR og dótturfyrirtækja. 
Framsetning þeirra byggist meðal annars á því hvernig þau voru tengd starfsemi OR í 
Ársskýrslu OR 2018. Markmiðin eru sett hér fram í númeraröð þeirra. 


Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld 


• Öll mismunun gagnvart konum og stúlkum verði afnumin alls staðar. 
Þetta er á meðal forgangsmarkmiða ríkisstjórnar Íslands. 


• Hvers kyns ofbeldi gagnvart konum og stúlkum á opinberum vettvangi 
sem og í einkalífi, þ.m.t. mansal, kynferðisleg misneyting og misneyting 
af öðru tagi, verði ekki liðið 


• Tryggð verði virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera 
leiðandi við ákvarðanatöku á öllum sviðum stjórn- og efnahagsmála sem 
og á opinberum vettvangi. 


 


Tryggja aðgengi að og sjálfbæra nýtingu, allra á hreinu vatni og 
salernisaðstöðu 


• Vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega 
sorplosun og lágmarka losun hættulegra efna. 


• Hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns verði minnkað um helming og 
endurvinnsla og örugg endurnýting aukin. 


• Eigi síðar en árið 2020 verði unnið að úrræðum til að vernda og 
endurheimta vatnstengd vistkerfi, þ.m.t. fjalllendi, skóga, votlendi, ár, 
grunnvatnsból og vötn. 


• Öllum standi til boða heilnæmt drykkjarvatn á viðráðanlegu verði hvar 
sem er í heiminum. 


 


Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 


• Eigi síðar en árið 2030 hafi hlutfall endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum 
heimsins aukist verulega.  


• Eigi síðar en árið 2030 verði alþjóðleg samvinna aukin í því skyni að 
auðvelda aðgengi að rannsóknum og tækni á sviði umhverfisvænnar 
orku. 


• Nútímaleg og áreiðanleg orkuþjónusta í boði alls staðar í heiminum á 
viðráðanlegu verði. 


 


Byggja upp viðnámsþolna innviði fyrir alla, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu 
og hlúa að nýsköpun 


• Vísindarannsóknir verði efldar og tæknigeta atvinnugreina í öllum löndum 
endurbætt, þar á meðal í þróunarlöndum. Eigi síðar en árið 2030 verði ýtt 
undir nýsköpun og fjölgað störfum við rannsóknir og þróun fyrir hverja 
milljón íbúa, auk þess sem útgjöld til rannsókna og þróunar hins opinbera 
og einkageirans verði aukin. 


• Þróaðir verði traustir innviðir, sjálfbærir og sveigjanlegir, hvort sem er 
staðbundnir eða yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun 
og velmegun þar sem lögð verði áhersla á jafnt aðgengi á viðráðanlegu 
verði fyrir alla. 


 



https://arsskyrsla2018.or.is/sdg/
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Gera borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin 
og sjálfbær 


• Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr skaðlegum umhverfisáhrifum í 
borgum, meðal annars með því að bæta loftgæði og meðhöndlun 
úrgangs 


• Eigi síðar en árið 2030 geti allir ferðast með öruggum sjálfbærum 
samgöngutækjum á viðráðanlegu verði á bættu vegakerfi. Lögð verði 
áhersla á betri almenningssamgöngur sem taka mið af fólki í viðkvæmri 
stöðu, konum, börnum, fötluðu fólki og öldruðum. 


 


Sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð 


• Stuðlað verði að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup í samræmi við 
innlenda stefnu og forgangsröðun 


• Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra og skilvirka 
nýtingu náttúruauðlinda náð. 


• Fyrirtæki, einkum stór og alþjóðleg fyrirtæki, verði hvött til þess að 
innleiða sjálfbæra þróun í starfsemi sína og veita upplýsingar um 
sjálfbærni í skýrslum sem gefnar eru út á þeirra vegum. 


 


Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 


• Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í landsáætlunum, 
stefnumótunum og skipulagi. 


• Efnd verði fyrirheit hátekjuríkja um 100 milljarða dala framlag, bæði frá 
hinu opinbera og einkaaðilum, í því skyni að aðstoða þróunarlönd við að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að gagnsæjum 
aðgerðum. 


 


 


 


 








 
 


 


 
 


Reykjavík, 13. mars 2019 
 


 
 
 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
Borgartún 12 – 14 
105 Reykjavík   
 
 
 
Umsögn Veitna um tillögu að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka Þ73 
 
Veitur ohf. hafa fengið til umsagnar tillögu að nýju deiliskipulagi við Stekkjarbakka. 
Deiliskipulagið nær yfir svæðið norðan Stekkjarbakka sem er skilgreint sem opið svæði 
og þróunarsvæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 - 2030. Deiliskipulagið afmarkar nýjar 
lóðir, byggingarreiti og hámarks byggingarmagn á svæðinu.  


Veitur hafa rýnt deiliskipulagstillöguna m.t.t. hagsmuna Veitna á deiliskipulagssvæðinu og  
gera athugasemdir við eftirfarandi þætti: 


Borholur og rekstur hitaveitu 


Í greinargerð skipulagstillögunnar segir að „nýta [eigi] umhverfisvænar auðlindir sem fyrir 
eru á svæðinu“.  Veitur óska eftir frekari skilgreiningu á því við hvað er átt varðandi 
nýtingu auðlinda á svæðinu, umfram óskir um heitt vatn til húshitunar. Hvað varðar 
hitaveituaðlindina, þá eru Veitur með nýtingarrétt á auðlindinni og hún er þegar fullnýtt 
fyrir dreifikerfi hitaveitu. Enn fremur óska Veitur eftir upplýsingum um hvaða magn af heitu 
vatni er óskað fyrir starfsemina og til hvaða nota.   


Tvær stofnlagnir hitaveitu liggja meðfram Stekkjarbakka að norðanverðu.  Þessar lagnir 
eru DN600 og DN450 mm og ekki er hægt að færa þær fjær athafnasvæðinu.  Mikilvægt 
er að aðgengi að þessum lögnum verði tryggt fyrir viðhald og rekstur Veitna og að ekki 
verði rask á þessum lögnum vegna framkvæmda á svæðinu, eða breyttri aðkomu að 
svæðinu frá Stekkjarbakka. 


Innan deiliskipulagssvæðisins reka Veitur átta borholur hitaveitu (R-37, R-23, R-30, R-26, 
R-39, R-31, R-29, R-36), sem nýta varmann til upphitunar bygginga á höfuðborgar-
svæðinu.  Frá þessum borholum liggja safnlagnir að dælustöð sunnan Stekkjarbakka.  
Færa þarf að lögn frá borholu R-39 og mun kostnaður við þá færslu skiptast milli 
Reykjavíkurborgar og Veitna, eftir samkomulagi um færslu lagna vegna 
skipulagsbreytinga.  


Mjög er þrengt að holum R-31, R-39 og R-29 samkvæmt tillögunni og þarf að tryggja að 
þjónusta við þær verði möguleg, þ.e. það verði hægt að hreinsibora þær eftir þörfum og 
aðkoma verði tryggð á öllum tíma sólarhrings.  


Æskilegt er að á skipulagsuppdrætti verði merktar kvaðir fyrir aðkomu vinnutækja vegna 
reksturs og viðhalds borhola Veitna. Enn fremur er óskað eftir að borholurnar séu merktar 
á skipulagsuppdrátt og að fram komi að borholurnar séu staðsettar á lóð Veitna.  
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Fráveita 


Fyrirhugaðar byggingar liggja yfir 800 mm fráveitulögn sem flytur allt skólp frá Breiðholti, 
Árbæ, Norðlingaholt og hluta Kópavogs í átt að hreinsistöð við Ánanaust. Á 
deiliskipulagsuppdrættinum er svæðið yfir lögninni merkt sem „byggingarreitur létt 
tengibygging“. Veitur leyfa ekki byggingar yfir stofnlögnum vegna hættu á raski og 
mikilvægi þess að greitt aðgengi verði að lögnum fyrir rekstur og viðhald.  Því er ekki 
ásættanlegt að svæði ofan á lögninni sé merkt sem byggingarreitur. Ef nauðsynlegt er að 
tengja byggingarnar verður að finna lausn sem Veitur sætta sig við og tryggir aðgengi að 
lögninni á öllum tímum sólarhrings. 


Æskilegt er að breikka kvöðina fyrir fráveitulögnina, vegna dýpi áformaðra bygginga (um 
8 – 10 m frá miðlínu lagnarinnar). Þar sem byggt verður þétt upp að lögninni, og 
byggingin liggur að hluta til dýpra en núverandi lögn, verður aukið álag á lögninni og telja 
Veitur nauðstnlegt að endurnýja fráveitulögnina samhliða framkvæmdum við byggingar til 
að tryggja endingu hennar.  Kostnaður við endurnýjun lagnarinnar skiptist milli 
Reykjavíkurborgar og Veitna, eftir samkomulagi um færslu lagna vegna 
skipulagsbreytinga.  


Hluti bygginga sem eru neðan jarðhæðar, geta ekki tengst fráveitu nema með sérstöku 
dælukerfi sem tryggt er með einstreymislokum og geta Veitur ekki tekið ábyrgð á 
tengingum neðan jarðhæðar.  


Veitur benda á áhættu sem er til staðar vegna dýpt fyrirhugaðra byggingar og hættu á að 
vatn leiti inn í byggingar við mögulega bilun. Þetta á sérstaklega við um fráveitulögnina 
sem er næst byggingunni, en áhættan er einnig til staðar vegna hitaveitulagna. Veitur 
telja æskilegt að gert verði áhættumat af starfseminni og hönnun bygginga m.t.t. nágrenni 
við lagnir og dýpt bygginga fyrir neðan veitukerfin, og gerð verði grein fyrir hvaða 
ráðstafanir verði gerðar til að tryggja öryggi starfseminnar við mögulega bilun.  


Ofanvatnskerfi  


Í samræmi við ákvörðun sem gert var grein fyrir á fundi með skipulagshöfundum 10. 
desember sl. munu Veitur ekki reka ofanvatnskerfi á skipulagssvæðinu þar sem nóg er að 
grænum svæðum á lóðum og í kringum lóðir. Gert er ráð fyrir að lóðarhafar leysi 
ofanvatnsmál innan lóðar eða leiði vatn frá lóð í öðrum farvegum með heimild 
Reykjavíkurborgar. Þá er rétt að benda á að huga þarf sérstaklega að grunnvatni sem 
kann að vera til staðar í grunni djúpra bygginga og að ekki er leyfilegt að veita grunnvatni 
í fráveitukerfið. Því er nauðsynlegt að gengið verði frá byggingum innan 
deiliskipulagssvæðisins svo að þær geti staðið í vatni, sé grunnvatn til staðar í grunnum.  


Annað  


Í greinargerð deiliskipulagsins stendur: „Þá eru dæluhús og lóðir Orkuveitu Reykjavíkur á 
svæðinu“.  Rétt er: „Þá eru dæluhús borholuhús og lóðir Orkuveitu Reykjavíkur Veitna á 
svæðinu“. 


 


 
f.h. Veitna 
 


 
 
Hólmfríður Bjarnadóttir  
Skipulagsfulltrúi Veitna  








Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur  
Reykjavík, 23. janúar 2020  


 
 


Tillaga  
 
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að láta vinna fyrri hluta hönnunaráfanga 2 (áfanga 2.1) að 
sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grunni hönnunarhandbókar (hönnunaráfanga 0) sem 
sigurvegarar hugmyndasamkeppni OR skiluðu til stjórnar í nóvember. Áætlaður kostnaður við 
áfangann er 70 milljónir kr. f. utan vsk.  
 


Greinargerð  
 
Höfundar sigurtillögunnar úr hugmyndasamkeppni um sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð ásamt 
nánasta umhverfi hennar og nærliggjandi húsum í eigu OR, sem jafnframt yrði tengd útivistarsvæðinu 
í Elliðaárdal, óska eftir fjármagni til að hefja hönnunaráfanga 2.1 á grundvelli hönnunarhandbókar 
(áfanga 0). 
 
Hönnunaráfangi 2.1 felur í sér verkhönnun á útisvæði á og við húsaþyrpingu Orkuveitunnar í 
Elliðaárdal. Þótt nýja útisvæðið myndi órofa heild samanstendur það í grófum dráttum af a) fræðandi 
leiksvæði fyrir börn með rennandi vatni syðst á svæðinu, b) máluðu yfirborði og gróðri við inngang 
svæðisins, c) torgi austur af straumskiptistöð með áherslu á vandaðar ofanvatnslausnir, d) stúku sem 
veit að túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar, e) skrúðgarði aftan við stöðvarstjórahúsið, og f) garði 
sem er hannaður á grunni eldra tengivirkis austur af torfunni. Undir hönnunaráfanga 2.1 fellur einnig 
vinna verkefnastjóra. 
 
Áfangaskipting  
 
Rifjað skal upp að verkefninu var skipt í nokkra áfanga. Þeir voru skilgreindir svo: 
 


0. Foráfangi: gerð hönnunarhandbókar, rekstraráætlunar og 
mörkunar eða ásýndar („branding“).  
1. Fyrsti áfangi: hönnun á áningarstöðum og upplifunum í Elliðaárdal auk myndrænnar 
framsetningar á upplýsingum um borholur, stíflu og aðfallsrör.  
2. Annar áfangi: hönnun á ytra yfirborði svæðisins, torgi, aðkomu og stígum og útisvæði. Einnig 
hönnun á endurbótum og breytingum á móttöku, kaffihúsi og skrifstofum Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur. Útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Heimili veitnanna, 
(Stöðvarstjórahúsinu) og Gömlu rafstöðinni.  
3. Þriðji áfangi: útfærsla og hönnun á endurbótum og sýningu í Straumskiptistöðinni.  


 
Í samtali við stýrihóp verkefnisins var ákveðið að skipta áfanga 2 í tvennt; annars vegar svæðin sem 
eru undir berum himni (2.1) og hins vegar endurbætur á húsunum á torfunni, auk uppsetningar 
gufuborsins Dofra og höggborsins svonefnda (2.2). 
 
Hönnunaráfangi 2.1 
 
Hér er óskað samþykkis stjórnar fyrir að ráðast í hönnunaráfanga 2.1. Áfanginn er fyrsti hluti sögu- og 
tæknisýningar á rafstöðvarreit. Allir þættir hans miða að því að miðla sögu svæðisins og 
Orkuveitunnar eða fræða gesti beint og óbeint um víðtæka starfsemi fyrirtækisins auk vísindanna sem 
búa að baki hagnýtingunni. 
 
Í áfanga 2.1 felast þessir þættir:  


 a) Fræðandi leiksvæði með rennandi vatni (syðst á svæði, aftan við hlöðu) 


• Ýmis tæki og tól gera forvitnum ungum gestum kleift að skoða þrýsting, vatnshraða, vatnsafl, 
fallorku og hegðun vatns í náttúrunni í gegnum leik og tilraunir. 


• Rennibrautir sem tákna stíflu og aðfallsrör liggja á manngerðum hól. 


• Hóllinn er jafnframt vélarhús sem hýsir dælur. 







• Pípur, slöngur og önnur slík leikföng verða geymd í skemmu austast á rafstöðvarreitnum utan 
opnunartíma svæðisins. 


• Gert er ráð fyrir að leiksvæðið verði eitt helsta aðdráttarafl svæðisins og laði fjölskyldufólk í 
ríkari mæli í Elliðaárdal.  


 b) Nýtt yfirborð á Rafstöðvartorfunni (frá inngangi að smiðju og stöðvarstjórahúsi) 


• Hvítar línur eru málaðar á yfirborð svæðisins. Þær liggja frá hliðinu inn á torfuna og yfir að 
húsunum þar. 


• Línurnar eru vegvísar og leiða gesti um svæðið. 


• Hönnunin minnir á veitukerfin sem eru undir malbikinu. 


 c) Veitutorg (austur af straumskiptistöð) 


• Nýr miðpunktur svæðisins. 


• Veitutorgið sýnir með beinum hætti hvernig hægt er að beina vatni af föstu yfirborði og þökum 
út í náttúrulega viðtaka, svokallaðar blá-grænar ofanvatnslausnir. Meðhöndlun regnvatns 
hefur í ríkari mæli þróast á þennan veg og hér veitir OR innsýn í framtíðina í þessum efnum.  


• Unnt verður að nota torgið undir viðburði, t.d. leiksýningar, hátíð að loknu kapphlaupi, 
jólamarkað eða annað slíkt. 


• Innviðir borgarinnar verða gerðir sýnilegir með skapandi framsetningu á ljósastaurum, 
brunnlokum, niðurföllum o.þ.h. 


 d) Stúka (norðaustur af stramskiptistöð) 


• Á norðanverðu Veitutorginu er gert ráð fyrir setstöllum. Þeir eru til hvíldar og afslöppunar en 
mynda einnig stúku sem snýr að hærri túrbínuturni straumskiptistöðvarinnar. 


• Hugmyndin er að stúkan sé smíðuð úr endurnýttu timbri aðfallsrörsins. 


• Setstallarnir skapa rými utan um gufuborinn Dofra.  


• Stúkan er hluti af nýrri aðkomuleið fyrir gangandi vegfarendur frá Rafstöðvarvegi inn á 
Veitutorgið. 


 e) Skrúðgarður (aftan við stöðvarstjórahúsið) 


• Þegar Steingrímur rafveitustjóri bjó ásamt fjölskyldu sinni í húsinu minnti garðurinn að nokkru 
leyti á skrúðgarð. Hugmyndin er að heiðra þá sögu. 


• Vatn rennur af leiksvæðinu og endar í tjörn í skrúðgarðinum. 


 f) Garður á grunni tengivirkis (á túni austast á svæðinu) 


• Fótspor gamla tengivirkisins myndar sjónása og gönguleiðir að borunum tveimur, auk þess 
sem það ræður staðsetningu trjágróðurs og smærri innsetninga. 


Að hönnunaráfanga 2.1 loknum liggja fyrir útboðsgögn til jarðvegsframkvæmda, steypingu grunna 
undir bora auk frágangs á yfirborði. Stefnt er að því að hefja framkvæmdir snemma í sumar svo þeim 
verði lokið fyrir 100 ára afmæli rafstöðvarinnar sumarið 2021, þegar ætlunin er að opna svæðið 
almenningi. 


Verkefnisstjórn og verkefnisskipulag  
Frá því niðurstaða hugmyndasamkeppninnar lá fyrir hefur Grettir A. Haraldsson 
hjá Vörðu verkþjónustu haldið utan um uppbyggingu sögu- og tæknisýningar. Lagt er til að svo verði 
áfram. 
 
Kostnaður við áfanga 2.1 


Samanlagður kostnaður við hönnun og verkefnisstjórn er áætlaður allt að 70 m kr. f. utan vsk.  


  







[rafræn undirskrift]  
[Nafn]  
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STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR 


Ár 2019, mánudaginn 16. desember kl. 13:00 var haldinn 283. fundur í stjórn Orkuveitu 


Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn í Stöðvarstjórahúsinu í Elliðaárdal. 
 


Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur 


Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, sem tók þátt í hluta fundarins og um síma, Valgarður 


Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 
 


Einnig sátu fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri og Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri. 
 


Fundarritari var Elín Smáradóttir. 


 


Þetta gerðist: 
 
 


1. Fundargerð SF 282 og fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur Eigna dags. 


25.11.2019 samþykktar og undirritaðar. 
 


2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála og 


gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Ingvar lagði fram og kynnti áhættuskýrslu, dags. 


11. desember 2019. Umræður. 
 


Klukkan 13:20 mættu til fundarins Grettir Adolf Haraldsson verkefnisstjóri, Ólafur 


Hersisson og Ögmundur Skarphéðinsson, hönnuðir, Kenneth Breiðfjörð, forstöðumaður 


innkaupa, Magnús Már Einarsson forstöðumaður aðbúnaðar og Sólrún Kristjánsdóttir, 


framkvæmdastjóri mannauðs og menningar, og Eiríkur K. Þorbjörnsson, hönnuður frá 


Verkís og kynntu fyrirhugaða endurbyggingu Vesturhúss að Bæjarhálsi 1. Forstjóri 


lagði fram svohljóðandi tillögu um endurbyggingu Vesturhúss að Bæjarhálsi 1. 


Tillögunni fylgir greinargerð: 
 


Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fela forstjóra að bjóða út 


endurbyggingu Vesturhúss að Bæjarhálsi 1 á grundvelli kostnaðaráætlunar 


hönnuða verkefnisins.  Stjórn felur forstjóra jafnframt að ganga til samninga við 


verktaka um að ráðast í framkvæmd verksins svo fremi að hagstæðasta tilboð sem 


berst uppfylli gæðakröfur hönnuða til nýs byggingarefnis og sé ekki hærra en 


kostnaðaráætlun hönnuða. 


 Samþykkt samhljóða.  
 


Hildur Björnsdóttir og Eyþór Laxdal Arnalds óska bókað: 
 


Við lýsum yfir áhyggjum af hækkandi kostnaði við höfuðstöðvar OR. Enn er ekki 


ljóst hvað fór úrskeiðis né heldur hvað nákvæmlega olli þeim gríðarlegu skemmdum 


á húsnæðinu sem raun ber vitni. Eins liggur endanlegur kostnaður ekki fyrir. 
 


Lögð fram samantekt vegna fyrirspurnar um viðhaldskostnað húsnæðis að Bæjarhálsi 


1, dags. 16.12.2019. 
 


Kynnt greining á innivist í Austurhúsi að Bæjarhálsi 1. 
 


3. Hallur Símonarson, innri endurskoðandi og Anna Margrét Jóhannesdóttir mættu til 


fundarins kl. 14:00 og kynntu tillögu að samkomulagi um tímabundna vinnu við innri 


endurskoðun hjá OR. Þau kynntu einnig helstu verkefni og ábyrgð innri endurskoðanda.  


Samþykkt að fela formanni að vinna tillögu að samkomulagi á grundvelli framlagðra 


draga. 
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4. Jakob Sigurður Friðriksson mætti til fundarins kl.14:20 og kynnti stöðu áforma við 


endurræsingu Elliðaárstöðvar. Breytingar á forsendum gera það að verkum að ekki er 


talið réttlætanlegt að ráðast í framkvæmdir að svo stöddu. 
 


5. Gestur Pétursson, framkvæmdastjóri Veitna mætti til fundarins kl.14:30 og kynnti 


fyrirhugaðar breytingar á afsláttarkjörum í gjaldskrá hitaveitu Veitna. Ákveðið hefur 


verið að fresta breytingunum um allt að eitt ár eða til 1. janúar 2021. 
 


Gestur gerði einnig grein fyrir þeim áhrifum sem óveðrið þann 10. desember sl. hafði á 


rekstur á veitusvæðum Veitna. 
 


Klukkan 15:00 lauk Eyþór Laxdal Arnalds þátttöku í fundinum. 
 


6. Víðir Ragnarsson mætti til fundarins kl. 15:00 og kynnti kjarasamninga við 


iðnaðarmannafélög; Samiðn, Rafiðnaðarsamband Íslands og Félag vélstjóra og 


málmtæknimanna. Samningarnir eru byggðir á svokölluðum lífskjarasamningum.  
 


7. Lögð fram og kynnt viljayfirlýsing um sölu á eignarhlut í Landsneti. Samþykkt að fresta 


afgreiðslu viljayfirlýsingarinnar og fela forstjóra að afla frekari upplýsinga. 
 


8. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða og um stöðu forðagæslu dags. 


12. desember 2019. 
 


9. Lögð fram drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2020. Starfsáætlunin samþykkt 


samhljóða.  
 


10. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína, dags. 13. desember 2019 um starfsemina á 


milli stjórnarfunda. Umræður. 
 


11. Önnur mál. 


• Lögð fram greinargerð um vatnsveitu í Grábrók. 


• Lagt fram minnisblað Lex, dags. 12. desember 2019, varðandi hugverkaréttindi 


sem tengjast CarbFix verkefninu, sem óskað var eftir á SF284. 


 
 


 


Fleira gerðist ekki. 
 


Fundi slitið kl. 15:55. 
 


Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 27. janúar 2020. 


 


Brynhildur Davíðsdóttir,  


Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir,  


Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,  


Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. 








 


 


 


Samkomulag um tímabundna vinnu við innri endurskoðun hjá  


Orkuveitu Reykjavíkur sef.  


 


Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, Tjarnargötu 12, Reykjavík, og Orkuveita Reykjavíkur sef. 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, hér eftir einnig nefnd OR gera með sér svofellt samkomulag um að Innri 
endurskoðun taki tímabundið yfir verkefni innri endurskoðunar Orkuveitu Reykjavíkur á sviði innri 
endurskoðunar hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. og dótturfélögum hennar; Veitum ohf. Orku 
Náttúrunnar ohf. og Gagnaveitu Reykjavíkur ehf.  


 


1 Tilgangur 


Stjórnendaeftirlit er mikilvægur þáttur í uppbyggingu góðra stjórnarhátta og í því skyni felur stjórn OR 
Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að annast tímabundið eftirlit með fyrirkomulagi og virkni 
áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og 
styðja þannig OR í því að ná markmiðum sínum á meðan ekki hefur verið ráðið í starf innri 
endurskoðanda OR eða málefnum innri endurskoðunar fundið annað fyrirkomulag hjá félaginu til 
framtíðar. 


2 Umboð og hlutverk  


Innri endurskoðun starfar skv. samningi þessu í umboði stjórnar. Innri endurskoðun ber að gæta 
hlutleysis í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún endurskoðar.  


Hlutverk Innri endurskoðunar er að veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er ætlað að 
vera virðisaukandi og bæta rekstur OR.  Innri endurskoðun mun gera reglulegar úttektir á 
fyrirkomulagi innra eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta OR m.a. með hliðsjón af leiðbeiningum 
viðskiptaráðs um góða stjórnarhætti.  


Til þess að ná þeim markmiðum sem starfsemi Innri endurskoðunar eru sett skulu starfsmenn OR 
afhenda starfsmönnum Innri endurskoðunar öll þau gögn og allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar 
eru við vinnslu úttekta svo að samningur þessi nái markmiði sínu. Stjórnendur og starfsfólk OR ásamt 
stjórn, stjórnendum og starfsmönnum dótturfyrirtækja skulu veita starfsmönnum Innri 
endurskoðunar þá aðstoð sem óskað er við að uppfylla starfsskyldur sínar. 


• Innri endurskoðandi leggur áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun fyrir Orkuveitu 
Reykjavíkur og einstök dótturfélög innan samstæðu OR fyrir endurskoðunarnefnd til afgreiðslu. 
Skal endurskoðunaráætlun einkum byggja á mati á áhættuþáttum í starfsemi og þörf á 
úttektum.  


• Innri endurskoðandi skal hafa reglubundin samskipti við endurskoðunarnefnd, stjórn, 
stjórnarformann, forstjóra og lykilstarfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur og samstæðunnar. 


• Innri endurskoðandi hefur seturétt á fundum stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur og á fundum 
stjórna dótturfélaga og gerir stjórnum og endurskoðunarnefnd grein fyrir úttektum og eftirliti. 
Stjórn OR getur óskað eftir því sérstaklega að Innri endurskoðandi mæti á fundi stjórnar eða 
aðra fundi og verður Innri endurskoðandi við slíkum óskum. Innri endurskoðandi gerir 
endurskoðunarnefnd viðvart ef vart verður við misferli eins og það er skilgreint í Stöðlunum. 







 


 


• Stjórn OR getur falið Innri endurskoðanda úttekt á einstökum starfseiningum eða þáttum í 
rekstri fyrirtækisins. Forstjóri og stjórnendur geta með rökstuddum erindum óskað innri 
endurskoðunar á starfsemi sem undir þá heyrir. Stjórnir og framkvæmdastjórar dótturfélaga 
geta óskað innri endurskoðunar á starfsemi sinni. 


 


3 Ábyrgð OR og dótturfyrirtækja 


OR er sameignarfyrirtæki í eigu Borgarbyggðar, Akraneskaupstaðar og Reykjavíkurborgar og gegnir 
þýðingarmiklu hlutverki gagnvart íbúum þeirra og notendum á veitusvæði fyrirtækisins. Ábyrgð 
stjórnar OR og stjórna dótturfyrirtækja er að hafa eftirlit með rekstri fyrirtækjanna og sjá um að 
lögum, reglugerðum, samþykktum og markaðri stefnu sé fylgt. Jafnframt ber stjórnum sérstaklega að 
gæta þess að nægilegt eftirlit sé með bókhaldi og meðferð fjármuna. Forstjóri og stjórn OR og 
framkvæmdastjórar og stjórnir dótturfyrirtækja bera ábyrgð á því að til staðar séu árangursríkir ferlar 
um stjórnarhætti, áhættustýringu og innra eftirlit. 


Í samræmi við hlutverk Innri endurskoðunar munu OR og dótturfyrirtæki: 


• Skipa tengiliði við Innri endurskoðun sem mun koma með innlegg í árlega innri 
endurskoðunaráætlun til að stuðla að viðeigandi áhættumati, góðri nýtingu og að lágmarka 
tvíverknað. 


• Tryggja aðgang Innri endurskoðunar að lykilstarfsmönnum á þeim grunni sem samið er um. 


• Skipa viðeigandi bakhjarl fyrir hvert verkefni Innri endurskoðunar. (Bakhjarl í þessu samhengi 
er sá aðili innan OR eða dótturfyrirtækja sem ber stjórnunarlega ábyrgð á verkefni sem er til 
skoðunar hverju sinni) 


• Veita aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum, gögnum, skjölum og samskiptum 
varðandi starfsemi, þar á meðal aðgangsstýrðum upplýsingum.  


• Veita nauðsynlegan aðgang að öllum starfseiningum og/eða starfsmönnum vegna verkefna 
Innri endurskoðunar. 


• Fylgja eftir eða skýra viðeigandi viðbrögð við athugasemdum eða ábendingum Innri 
endurskoðunar sem varða starfsemi.  


• Hafa frumkvæðisskyldu að því að veita upplýsingar um málefni sem geta haft áhrif á innri 
endurskoðunaráætlun og breytingar á henni. 


• Ábyrgð á innleiðingu tillagna / viðbragða sem Innri endurskoðun kemur á framfæri hvílir á 
stjórnendateymi fyrirtækjanna. 


4 Ábyrgð Innri endurskoðunar 


Innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar, Hallur Símonarson leiðir innri endurskoðun OR og 
dótturfyrirtækja.  Í samræmi við ákvæði samkomulags þessa mun innri endurskoðandi: 


• Leggja árlega fram áhættugrundaða innri endurskoðunaráætlun sem tekur tillit til 
uppbyggingar innra eftirlits, áhættustýringar og stjórnarhátta hjá OR.  


o Komi til þess að starfsemi OR breytist á þann hátt sem mikil áhrif hefur á störf að 
innri endurskoðun, er Innri endurskoðun heimilt að leggja fram endurskoðaða innri 
endurskoðunaráætlun. 


• Funda með ytri endurskoðendum til að samhæfa verklag og eftir atvikum veita aðgang að 
innri endurskoðungögnum sem þeir kunna að óska eftir til að forðast tvíverknað. 







 


 


• Sjá starfsmönnum Innri endurskoðunar fyrir nægilegri þekkingu, færni og reynslu til skila 
umsömdu verki. 


• Funda fyrirfram með tengiliði OR vegna innri endurskoðunarverkefna til að ræða formlega 
verkefnaáætlun sem m.a. felur í sér: 


o umfang og takmarkanir; 
o nálgun; 
o endurskoðunarteymi; 
o helstu bakhjarla OR  
o tímaáætlun 


• Funda með bakhjarli og eftir atvikum tengiliði OR í lok verkefna til að staðfesta staðreyndir og 
nákvæmni niðurstaðna Innri endurskoðunar. 


• Afhenda bakhjarli og tengiliði drög að skýrslu til yfirlestrar, með upplýsingum um 
niðurstöður, ábendingar og fyrirhugaðar aðgerðir/viðbrögð til skoðunar og fyrir endanlegan 
frágang skýrslu. 


• Innri endurskoðandi skal leggja fyrir endurskoðunarnefnd og stjórn skýrslu um niðurstöður 
innri endurskoðunarverkefna. 


4.1 Trúnaður 


Allir starfsmenn Innri endurskoðunar undirrita trúnaðaryfirlýsingu þegar þeir hefja störf hjá Innri 
endurskoðun. Starfsmenn Innri endurskoðunar sem starfa að innri endurskoðun hjá OR munu einnig 
undirrita trúnaðaryfirlýsingu vegna aðgangs að húsnæði og kerfum fyrirtækisins og  virða trúnað um 
alla pappíra, gögn og upplýsingar sem koma fyrir augu þeirra og mega ekki afhenda neinum 
óviðkomandi OR án leyfis innri endurskoðanda og tengiliðs OR nema annars sé sérstaklega krafist 
lögum samkvæmt. Ef um nauðsynlega upplýsingagjöf er að ræða innan móðurfélags OR, er óheimilt 
að synja leyfis um slíkt. 


Allar skýrslur, vinnuskjöl, skjöl og önnur gögn, hvort heldur sem er á pappír eða rafrænt, sem verða til 
vegna vinnu við innri endurskoðunarverkefni skulu vera eign OR en varðveitt í skjalasafni Innri end-
urskoðunar á tryggan og ábyrgan máta til samræmis við trúnaðar- og þagnarskyldur. Á sama hátt 
munu persónuupplýsingar sem berast Innri endurskoðun og krafist er sem hluta af endurskoðun 
verða geymdar, fluttar og eytt á öruggan hátt í samræmi við ákvæði skjalavistunaráætlunar Innri 
endurskoðunar eins og hún var samþykkt af borgarskjalaverði 11. apríl 2014. 


Innri endurskoðun er skylt að varðveita tryggilega lykilorð og aðrar aðgangsupplýsingar og tryggja að 
þau berist ekki í rangar hendur. 


4.2 Gildandi staðlar 


Þjónustan, sem skilgreind er hér að framan mun fara fram í fullu samræmi við alþjóðlega staðla (The 
IIA‘S International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) og siðareglur um innri 
endurskoðun (IPPF Code of Ethics). Í samræmi við Staðlana ber Innri endurskoðun að gæta hlutleysis 
í störfum sínum og starfa óháð þeim rekstrareiningum sem hún endurskoðar. 


4.3 Eftirlit 


Endurskoðunarnefnd stjórnar OR mun hafa eftirlit með störfum Innri endurskoðunar. 


5 Endurgjald  


Endurgjald fyrir innri endurskoðun samkvæmt samkomulagi þessu skal nema kr. 35.791.000 á ári  
miðað við ágúst 2019 og fylgja launavísitölu starfsmanna sveitarfélaga. 


6 Upphafsdagur, tímalengd og uppsögn. 







 


 


Samkomulag þetta tekur gildi 01.02 2020 og gildir til ársloka 2022. 


 


Hvor aðili getur á samningstímanum sagt samningi þessum upp. Uppsögn skal vera skrifleg og beint 
til gagnaðila með sannanlegum hætti. Uppsagnarfrestur skal vera 4 mánuðir frá móttöku skriflegrar 
uppsagnar. Að loknum gildistíma samnings þessa, þann 31. desember 2022, fellur hann niður án 
sérstakrar uppsagnar. 


 


Reykjavík  
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                                                                            1   EBS-450-01 


MINNISBLAÐ 
 
Viðtakandi: Stjórn OR 


Sendandi: Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri  


Dagsetning: 27. janúar 2020 


Efni: Rýni heildarstefnu OR 2020 


 


Til samræmis við starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2020 er rýni heildarstefnu OR á dagskrá í 


janúar. Að teknu tilliti til rýni stjórnar á heildarstefnunni, sem samþykkt var 25. mars 2019 


og þeirra lykilverkefna sem skilgreind voru á sama tíma, er lagt til að heildarstefnan verði 


óbreytt 2020.  


 


Heildarstefna OR og lykilverkefni 


 


Í takti við breytta tíma og áskoranir og í innra og ytra umhverfi samstæðu OR síðla árs 2019 


var heildarstefna OR rýnd og skilgreind tiltekin lykilverkefni. Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 


2020 gerir ráð fyrir því að hvert þessara lykilverkefna komi til kynningar og umfjöllunar 


stjórnar yfir árið. Þá munu stefnuverkefni ársins, sem þjóna þeim tilgangi að ná markmiðum 


sem sett eru í stefnunni, verða kynnt á febrúarfundi stjórnar.  


Einnig voru gerðar breytingar á skipulagi samstæðunnar, móðurfélags sem og dótturfélaga 


til að tryggja innleiðingu stefnu og til að bregðast við áskorunum. Má þar nefna áskoranir 


tengdum byltingu í samskiptum og tæki og þeirra breytinga sem hafnar eru í starfsháttum 


framsækinna fyrirtækja. OR hefur einsett sér að taka þátt í þessari byltingu. Hvoru tveggja 


verk og verkefni (sem eru kjarninn að framþróun meðan daglegu verkefnin eru kjölfestan) 







  


 2 


þurfa sama vægi. Verkefna- og teymisvinna eru lykilatriði í breyttum áherslum og mun 


mannlegi þátturinn verða fyrirferðarmeiri en áður, en menning er forsenda árangurs. Nýtt 


svið OR, Mannauður og menning gegnir veigamiklu hlutverki á þessari vegferð auk 


Verkefnastofnu sem stofnuð hefur verið.  


Þá hafa samskiptamál fengið nýtt og aukið hlutverk með stofnun Samskipta og samfélags. 


Þau munu styðja eitt af markmiðum OR til 2023, sem er góður samfélagsþegn og snýr að 


bættri og jákvæðari ímynd.  


Heiti „skrifstofu forstjóra“ var breytt á árinu og ber nú heitið Stjórnhættir og stefna og 


endurspeglar ríka áherslu á mikilvægi góðra og stefnumiðaðra stjórnhátta. Þá var Orku 


náttúrunnar skipt upp til áhættustýringar og aðskilnaður CarbFix frá kjarnastarfsemi.  


 


Skipulag samstæðu OR í janúar 2020 


 


Að lokum, engar nýjar áskoranir eða breytingar í innra eða ytra umhverfi OR kalla nú á 
frekari breytingar, hvorki heildarstefnu né skipulags sem styður við innleiðingu hennar. 


 


Virðingarfyllst,  


Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri 







