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Starfsemin á árinu 

 

Gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf. (OH) hækkaði alla gjaldskrárliði um 2% þann 
01.01.2015 til að mæta verðlagsbreytingum frá síðustu ákvörðun.   

Aðalfundur Orkuveitu Húsavíkur ohf. vegna starfsársins 2014 var haldinn í 
stjórnsýsluhúsi Norðurþings á Húsavík hinn 21. apríl 2015. Óli Halldórsson fór 
með umboð sveitarfélagsins Norðurþings, eiganda OH.  

Stjórnarformaður flutti ávarp og kom fram í máli hans að af rekstrarniðurstöðu 
ársins leiðir að félagið er vel í stakk búið til að takast á við verkefni 
framtíðarinnar, viðskiptavinum sínum og samfélaginu til hagsbóta.  

Þá þökkuðu framkvæmdastjóri og stjórnarformaður samstarfsfólki, 
viðskiptavinum og íbúum og verktökum fyrir samstarfið á árinu. 

Á aðalfundi var stjórn félagsins kjörin og er hún þannig skipuð, Friðrik 
Sigurðsson, Óli Halldórsson og Jónas Einarsson.  

 
Friðrik Sigurðsson 

 
Óli Halldórsson 

 
Jónas Einarsson 
 

Varamenn í stjórn Orkuveitunnar voru kjörnir þeir Erna Björnsdóttir, Guðmundur 
Halldórsson og Soffía Helgadóttir. 
 

HITAVEITA

•Húsavík

•Reykjahverfi

•Hafralækur

•Aðaldalur og Kinn

Vatnsveita

•Húsavík

•Hrísateigur

•Lundur

•Kópasker

•Leirhöfn

•Raufarhöfn

Fráveita

•Húsavík

•Hrísateigur

•Kópasker

•Raufarhöfn
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Kjarnastarfsemi Orkuveitu Húsavíkur ohf. 

Hitaveita 
 

Í upphafi ársins voru lagnir í Haukamýri að steypustöð endurnýjaðar og áfram að 
fiskeldi. 

Á árinu var byrjað á endurnýjun frá reiðhöll í Saltvík. Því verki er ekki lokið. 

Endurnýjuð var varaafls vél við dæluhús OH við Strút á Hveravöllum. 

Einnig lagði Orkuveitan ohf. í framkvæmdir vegna hitaveitu í Kelduhverfi 
samhliða framkvæmdum sem RARIK stóð í á svæðinu. 

Bilun kom upp á stofnlögn til Húsavíkur, 40 metrar voru endurnýjaðir. 

 

Heitavatnssala árið 2015 var 166,8 m.kr. og tekjur af föstum gjöldum voru 18,6 
m.kr.  Sölutölur ársins 2014 voru til samanburðar 167,7 m.kr. og 17,9 m.kr.  Á 
árinu voru seldir 1.939.625 m3 af heitu vatni en árið á undan voru seldir 
1.984.474 m3. Lægri sölu má rekja til þess að árlegir álestrar voru framkvæmdir í 
byrjun árs 2016 í stað lok árs 2015 þar sem veitan tók inn nýja tækni við 
framkvæmd álestra, notkun spjaldtölva og var þetta gert í samstarfi við RARIK.  
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Vatnsveita 
 

Í upphafi ársins voru lagnir í Haukamýri að steypustöð endurnýjaðar og áfram að 
fiskeldi. 

 
Á árinu var lögð neysluvatnslögn frá Húsavík að iðnaðarlóðar á Bakka. Einnig var 
byrjað á að afla slökkvivatns frá lindum nokkuð ofar lóðar en þeirri framkvæmd er 
ekki lokið. Einnig var lögð 315 mm lögn frá vatnsbóli að iðnaðarlóða á Bakka. 
 

Einnir var byrjað á endurnýjun frá reiðhöll í Saltvík. Því verki er ekki lokið. 

 
Af fasteignum í Norðurþingi er greitt vatnsgjald sem innheimt er með 
fasteignagjöldum.  Fyrirtæki á svæðinu greiða auk þess fyrir mælda notkun.  Árið 
2015 voru seldir 660.455 m3 samanborið við 729.173 m3 árið 2014.  
Heildartekjur vatnsveitu (vatnsgjald seldir m3, tengigjöld og föst gjöld) voru 72 
m.kr. árið 2015 en voru 71,5 m.kr. árið á undan.  Minni sölu má rekja til þess að 
vinnslufyrirtæki á Húsavík og Kópaskeri hættu starfsemi um mitt ár 2014. 

 

 

 

 

 

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

Kaldavatnssala OH eftir mæli árin 2005-2015

m3



 

 

5 Ársskýrsla OH 

 

Fráveita 

Umtalsverðar framkvæmdir voru við fráveitu vegna iðnaðarlóðar á Bakka.  Lögð 
var fráveita frá Húsavík að brunni við lóð og unnið í tengingu vinnubúða við þá 
lóð.  

Gjöld vegna fráveitu eru innheimt með fasteignagjöldum.  Tekjur ársins 2015 
voru 64,8 m.kr. en voru 46,6 m.kr. árið á undan.  

Rannsóknir og þróun 
 

Rennslisprófun á holu HU-1, á Húsavíkurhöfða 
var gerð dagana 3.-5. febrúar í samstarfi við 
Ísor. Niðurstaða þessa prófs var að holan gefur 
þá 8 l/s sem talið var að hún þyrfti að gefa og 
mögulega væri hægt að taka 10 l/s úr holunni í 
skamman tíma.  

 

Samtök – dóttur og hlutdeildarfélög  
 

Orkuveita Húsavíkur ohf. er aðili að félagasamtökum og á hlutdeild í nokkrum 
félögum sem hér segir: 

• Aðild að Samorku - samtökum orku- og veitufyrirtækja. 
• 50,77% hlutur í Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs hf. sem er dótturfélag OH. 
• 48,75% hlutur í Hrafnabjargavirkjun hf.  
• 25,4% hlutur í Íslenskri Orku ehf. 
• 13,78% hlutur í Sjóböðum ehf. 
• 5,00% hlutur í Mýsköpun ehf.  

 

Mannauðsmál 
 

Á árinu urðu talsverðar breytingar á rekstri veitunnar, stjórn Orkuveitu Húsavíkur 
ohf. og Norðurþing gerðu með sér samkomulag sem fól í sér að veitustjóri er 
framkvæmdafulltrúi sveitarfélagsins og sér um daglegan rekstur veitna.  Þeir 
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starsmenn Orkuveitunnar sem sjá um viðhald og framkvæmdir eru nú starfsmenn 
þjónustumiðstöðvar Norðurþings.  Bókhald, innheimta og uppgjör er nú í hendi 
fjármálasviðs Norðurþings..  
 

Styrkveitingar 
 

Á árinu 2014 skrifuðu Orkuveita Húsavíkur ohf. og íþróttafélagið 
Völsungur undir samstarfs- og styrktarsamning til þriggja ára.  
Markmið Orkuveitunnar er að styðja Völsung í íþrótta- og 
uppeldishlutverki sínu auk þess að skapa jákvætt viðhorf til 
fyrirtækisins á starfssvæði félagsins.  
 
OH styrkti einnig Golfklúbb Húsavíkur sem vinnur að því að byggja upp 
vökvunarkerfi á Katlavelli. Katlavöllur á Húsavík er með 
glæsilegustu 9 holu golfvöllum landsins og það kostar mikla vinnu 
og fjármagn að viðhalda honum.  Uppbygging vökvunarkerfisins er 
nokkurra ára verkefni og er það Orkuveitunni ánægja að hafa lagt 
klúbbnum lið. 
 
OH gerði  styrktarsamning við Björgunarsveit Garðars á Húsavík. 
Með því vill OH styðja við það öfluga og góða starf sem 
björgunarsveitin vinnur. 
 
 OH gerði einnig styrktarsamning við Lista- og menningarsjóð 
Norðurþings.  Með því mun Orkuveitan vísa umsóknum um lista- og 
meninngarmál til sjóðsins. 
 
 
Orkuveitan veitti einnig minni styrki á árinu til ýmissa verkefna í samfélaginu.  
 


