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2019

STARFSEMI Á ÁRINU
Starfsemi Orkuveitu Húsavíkur ohf á rekstrarárinu 2019 var með mjög svipuðu sniði og verið
hefur og einkenndist að mörgu leiti af stöðugleika. Lítið var um óvæntar bilanir í þeim kerfum
sem félagið er með í rekstri og beindist athygli starfsmanna félagsins að mestu að skipulögðum
verkefnum.
Ráðist var í fyrsta verkhluta er snýr að endurnýjun stofnlagnar hitaveitu í Reykjahverfi og voru í
þeim verkhluta endurnýjaðir ríflega 4 km stofnalagnar frá Hveravöllum að Þverá í Reykjahverfi,
en það er u.þ.b. þriðjungur heildarlengdar þeirrar stofnlagnar sem til stendur að endurnýja.
Heildarkostnaður 1. verkhluta var rétt um 50 m.kr. og gengu framkvæmdir við þennan verkhluta
vel þrátt fyrir að svæðið hafi verið nokkuð erfitt yfirferðar vegna bleytu. Verkefnið í heild, þ.e.
útskipti stofnlagnar í Reykjahverfi miðar að því að afleggja upprunalega og illa einangraða
asbestlögn frá Hveravöllum að Laxamýri um Reykjahverfi, en horft er til verulegrar hækkunar á
hitastigi hitaveituvatns til notenda á svæðinu að lokinni endurnýjun.
Töluverður áhugi virðist vera meðal sumarhúsaeigenda í Aðaldal á tengingu við stofnæð
hitaveitu OH í Reykjahverfi, en forsvarsmenn í félagi sumarhúsaeigenda þar hafa nálgast OH
varðandi þann möguleika að sumarhús við Aðaldalsflugvöll geti tengst veitunni. Ráðist hefur
verið í forskoðun á þeirri framkvæmd af hálfu OH m.t.t. lagnaleiða ásamt því að kallað hefur
verið eftir áliti landeigenda á framkvæmdinni, en fyrir liggja jákvæð viðbrögð þeirra við
framkvæmdinni. Verkefnið verður unnið áfram eftir því sem aðstæður leyfa, en gera þarf ráð fyrir
meirihlutaþátttöku sumarhúsaeigenda svo fjárhagslega hagkvæmt verði fyrir OH að ráðast í
þessa framkvæmd.
Gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur ohf. var rædd á fundi stjórnar félagsins í lok árs 2019 og aftur í
byrjun árs 2020. Síðasta gjaldskrárbreyting OH átti sér stað árið 2018 í júnímánuði en vegna
skuldbindinga opinberra aðila í tengslum við Lífskjarasamninga sem undirritaðir hafa verið er
ekki gert ráð fyrir að hækkun gjaldskrár OH fyrir árið 2020 taki mið af vísitölu eins og eðlilegt er,
heldur takmarkist við þau 2,5% sem lagt hefur verið upp með í tengslum við samningana, þrátt
fyrir að það auðlindagjald sem OH greiðir fyrir heitt vatn frá Hveravöllum sé það hæsta á Íslandi
og því íþyngjandi fyrir rekstur veitunnar.
Í kjölfar úrskurðar Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis varðandi ólögmæta álagningu Veitna
ohf á vatnsgjaldi, kallaði ráðuneytið eftir gögnum er varða forsendur vatnsgjalda allra
sveitarfélaga og veitufyrirtækja á landinu, en ólíkt allri annarri starfsemi virðist sveitarfélögum og
veitufyrirtækjum ekki heimilt að reikna arð af eigin fé vegna reksturs vatns- og fráveitukerfa.
Samráðshópur Samorku, Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og ráðuneytisins vinnur nú að því
að skýra lagarammann í kringum rekstur vatns- og fráveitna og er beðið eftir niðurstöðu þeirrar
vinnu.
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Aðalfundur Orkuveitu Húsavíkur ohf. vegna starfsársins 2019, var haldinn í stjórnsýsluhúsi
Norðurþings að Ketilsbraut 7-9 á Húsavík þann 07. maí 2020 og fór Silja Jóhannesdóttir með
umboð sveitarfélagsins Norðurþings, eiganda Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Stjórnarformaður flutti ávarp og fór yfir rekstur og helstu framkvæmdir félagsins á liðnu starfsári.
Þá þakkaði formaður, fyrir hönd framkvæmdastjóra og stjórnar, samstarfsfólki, viðskiptavinum
og íbúum ásamt verktökum fyrir gott samstarf og samtal á árinu.
Á aðalfundi var stjórn félagsins kjörin, en að þessu sinni urðu hvorki breytingar í stjórn né
varastjórn félagsins. Lögð var fram tillaga að stjórn og varastjórn OH sem var samþykkt og var
hún eftirfarandi:
Sigurgeir Höskuldsson, aðalmaður
Bergur Elías Ágústsson, aðalmaður
Kolbrún Ada Gunnarsdóttir, aðalmaður

Varamenn í stjórn Orkuveitu Húsavíkur ohf voru á sama tíma kjörnir þeir Guðmundur Halldór
Halldórsson, Hafrún Olgeirsdóttir og Birna Ásgeirsdóttir.
Á stjórnarfundi sem haldinn var í kjölfar aðalfundar var skipað í embætti stjórnar OH og eru
hlutverk stjórnarmanna eftirfarandi:
•
•
•

Sigurgeir Höskuldsson, formaður stjórnar
o Birna Ásgeirsdóttir, varamaður
Bergur Elías Ágústsson, varaformaður stjórnar
o Hafrún Olgeirsdóttir, varamaður
Kolbrún Ada Gunnarsdóttir, stjórnarmaður.
o Guðmundur Halldór Halldórsson, varamaður

Sigurgeir Höskuldsson

Bergur Elías
Ágústsson
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HITAVEITA

Vatnsveita

Fráveita

• Húsavík
• Reykjahverfi
• Hafralækur
• Aðaldalur og Kinn

• Húsavík
• Hrísateigur
• Lundur
• Kópasker
• Leirhöfn
• Raufarhöfn

• Húsavík
• Hrísateigur
• Kópasker
• Raufarhöfn

Kjarnastarfsemi Orkuveitu Húsavíkur ohf.
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1. HITAVEITA
Nýframkvæmdir
Varðandi helstu nýframkvæmdir sem ráðist var í á árinu í tengslum við hitaveitur félagsins ber
fyrst að nefna 1. verkhluta af þremur sem áætlaðir eru til endurnýjunar stofnlagnar í Reykjahverfi.
Er þar um að ræða útskipti upprunalegrar asbestlagnar sem lögð var um Reykjahverfi í árdaga
veitunnar en hún er í senn illa einangruð og of sver m.t.t. þess vatnsmagns sem henni er ætlað
að flytja en hvoru tveggja veldur því að varmatap er meira en ásættanlegt er fyrir notendur
veitunnar. Á árinu var endurnýjaður sá hluti stofnlagnarinnar sem liggur á milli Hveravalla og
Þverár og sáu Höfðavélar ehf um jarðvinnuna en starfsmenn Orkuveitu Húsavíkur ohf höfðu með
höndum samsetningar og frágang við pípuna. Stefnt er að áframhaldandi vinnu við endurnýjun
áðurnefndrar stofnlagnar á næstu tveimur til þremur árum.

Viðhaldsframkvæmdir
Viðhaldsframkvæmdum var sinnt í tengslum við bilanir í veitukerfum þegar þær komu upp, en
engar stórar eða óvæntar bilanir urðu þó í tengslum við rekstur hitaveitna á árinu.

Heitavatnssala
Sala á heitu vatni skiptist annars vegar í sölu vegna vatns til snjóbræðslu og iðnaðarnota sem
ber 24% vsk og hins vegar vatns til almennrar notkunar sem ber 11% vsk.

Vatn til snjóbræðslu og iðnaðar

Vatn til almennrar notkunar

Þjónustugjald

0,02 m.kr.

Heimlögn

0,82 m.kr.

Hemlagjald – fast gjald

6,14 m.kr.

Þjónustugjald

1,13 m.kr.

Rúmmetragjald

15,00 m.kr.

Rúmmetragjald

194,85 m.kr.

Fastagjald

0,56 m.kr.

Fastagjald

20,93 m.kr

Samtals

21,72 m.kr.

Samtals

217,72 m.kr.

Heildartekjur ársins 2019 vegna hitaveitutengdrar starfsemi námu kr. 239.446.823.
Á árinu 2019 voru seldir 2.452.799 m3 af heitu vatni en til samanburðar nam selt vatnsmagn
árið á undan 2.015.706 m3. Sölutölur ársins 2018 voru til samanburðar 230,696.767 m.kr. og
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námu föst gjöld um 20,7 m.kr. af þeirri upphæð.
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2. VATNSVEITA
Nýframkvæmdir
Nýframkvæmdir í tengslum við vatnsveitu voru ekki fyrirferðamiklar á árinu 2019, en þó var ráðist
í a.m.k. tvö slík verkefni sem vert er að nefna og bæði voru án endurgjalds. Orkuveita Húsavíkur
ohf réðst í tengingu veitulagna að nýju æfingasvæði Slökkviliðs Norðurþings í Haukamýri og
uppsetningu brunahana á svæðinu til þess að tryggja aðgengi slökkviliðs að vatni til æfinga.
Einnig var ráðist í virkjun og afmörkunar vatnsbóls í Bakkaárlindum austan Húsavíkurfjalls til
neysluvatnsöflunar fyrir Skotfélag Húsavíkur og lögð u.þ.b. 1000 m löng pípulögn að nýrri
félagsaðstöðu skotfélagsins norðan Húsavíkur. Hvorugt þessara verkefna var til tekjuöflunar fyrir
Orkuveitu Húsavíkur ohf, heldur kostað af OH að fullu og lagt til sem styrkur til umræddra félaga.

Viðhaldsframkvæmdir
Engar stórar bilanir komu upp í vatnsveitukerfum Orkuveitu Húsavíkur ohf á árinu en þó fékk
vatnsból notenda á Raufarhöfn nokkra athygli starfsmanna OH vegna lágrar vatnsstöðu um
nokkurt skeið. Stíflumannvirki umhverfis vatnsbólið eru komin til ára sinna og fyrir liggur að ráðast
þurfi í viðhald þeirra áður en langt um líður þar sem töluvert magn vatns lekur ýmist undir, framhjá
eða í gegnum stífluna. Við skoðun komu einnig í ljós nokkrir lekar á stofnlögninni en viðgerðir á
þeim skilaði hækkuðu vatnsborði vatnsbólsins að nýju og komst það með þessum aðgerðum
aftur í eðlilega stöðu. Tímabundið hefur því verið brugðist við vandamálinu, en ekki stendur til
að ráðast í kostnaðarsamar viðhaldsaðgerðir þarna fyrr en samningar hafa náðst við
landeigendur Hóls og Höfða varðandi greiðslur vegna landleigu í tengslum við vatnstökuna.
Aðrar bilanir sem tengdust vatnsveitum voru minniháttar og auðleystar.
Af fasteignum í Norðurþingi er greitt vatnsgjald sem innheimt er með fasteignagjöldum. Fyrirtæki
á svæðinu greiða auk þess fyrir mælda vatnsnotkun.

Kalt vatn til iðnaðar

Kalt vatn til almennra nota

Rúmmetragjald

12,05 m.kr.

Vatnsgjald

74,30 m.kr.

Fastagjald

0,96 m.kr.

Heimlögn

0,31 m.kr.

Samtals

13,01 m.kr.

Samtals

74,61 m.kr.
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Heildartekjur ársins 2019 vegna neysluvatns námu kr. 87.620.670 en voru um 82,4 m.kr. árið á
undan.
Árið 2019 voru seldir til iðnaðar um 919.462 m3 af köldu vatni, samanborið við 1.163.006 m3 árið
2018.
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3. FRÁVEITA
Nýframkvæmdir
Sumarið 2019 var ráðist í nokkuð stóra framkvæmd við lagningu safnlagnar yfirborðsvatns
vestanmegin í Stangarbakka eða frá gatnamótum Þverholts til suðurs að brú yfir Árgil til norðurs.
Lagt er upp með að umrædd lögn muni til framtíðar taka við öllu yfirborðsvatni frá suðurhluta
þéttbýlis Húsavíkur sem ekki verður fyrir komið í blá-grænum lausnum, en yfirborðsvatni frá þeim
hluta bæjarins verður bætt inn á safnlögnina samhliða endurnýjun fráveitulagna.
Í lok árs 2018 hafði verið ráðist í aðskilnað fráveitu og ofanvatns frá Urðargerði, Brúnagerði og
Steinagerði, en eftir aðskilnað þessara kerfa er ofanvatni frá húsþökum, bílastæðum og
niðurföllum þess hverfis nú leitt út í Skógargerðislæk, en fráveituvatn eftir sem áður niður
Þverholt og inn á stofnlögn fráveitu í Stangarbakka.
Á fyrri hluta árs 2019 var loks hægt að ljúka framkvæmdum sem hófust fyrir mörgum árum og
sneru að endurnýjun fráveitulagna í suðurfjöru en ekki hafði verið mögulegt að ljúka þeim fyrr
vegna vatnsálags frá rennsli Búðarár um ónýtan veitustokk neðan Árgils. Samhliða því að
Búðará var veitt inn í suðurfjöru gafst loks færi á því að ljúka við framkvæmdina og voru nýjar
veitulagnir lagðar í stokkinn sem Búðará hafði runnið um áður.
Viðhaldsframkvæmdir
Aðeins var um minniháttar viðhaldsframkvæmdir að ræða í tengslum við fráveitukerfi Orkuveitu
Húsavíkur ohf á árinu.
Gjöld vegna fráveitu eru innheimt með fasteignagjöldum og eru rotþróargjöld nú einnig innheimt
á sama hátt eftir að breytingar þess efnis voru gerðar á fráveitusamþykkt Norðurþings og
samþykktar í sveitarstjórn árið 2018. Orkuveitu Húsavíkur ohf var þar falið að sinna og halda
utan um losun rotþróa í Norðurþingi.
Tekjur ársins 2019 vegna fráveitugjalda námu kr. 56.029.771 en voru u.þ.b. 46,0 m.kr. árið á
undan. Seyrulosunargjöld námu kr. 3.577.720 en samtals námu tekjur OH vegna fráveitugjalda
kr. 59..607.491.
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4. RANNSÓKNIR OG ÞRÓUN
Aðskilnaður yfirborðsvatns úr fráveitukerfum
Aðskilnaður fráveitu og yfirborðsvatns á Húsavík er verkefni sem unnið hefur verið að jöfnum
höndum á undanförnum misserum og verða slík verkefni í forgangi áfram. Kortlagning
vatnsmestu innstreyma ofanvatns í kerfið hefur farið fram og teiknuð hefur verið gróf mynd
aðgerða og kostnaðar til þess að bregðast við og aðskilja yfirborðsvatn úr fráveitukerfum
bæjarins.

Orkustöð OH
Í tengslum við gerð samkeppnislýsingar vegna fyrirhugaðrar nýtingar á heitu vatni til
raforkuframleiðslu í orkustöð OH á Húsavík voru valdir þrír áhugasamir aðilar til áframhaldandi
viðræðna úr hópi þeirra tíu sem sendu inn tillögur. Viðræður milli Orkuveitu Húsavíkur ohf og
Þingorku, félags sem samanstendur af aðilum frá Verkfræðistofunni Eflu, Endurskoðun BT og
fleiri aðilum, standa nú yfir og standa vonir til þess að hægt verði að ramma verkefnið inn til
þeirra 20 ára sem áætlað er að samningstíminn verði.

Dæluprófanir við holu RA-19 á Raufarhöfn.
Hola RA-19 sem staðsett er á lóð íþróttamiðstöðvar á Raufarhöfn og boruð var í lok árs 2017
var boruð með það fyrir augum að vatn úr henni yrði nýtt að varmadælum sem lengi hafði staðið
til að setja upp til kyndingar á húsnæði skóla og íþróttahúss, en einnig til kyndingar sundlaugar
sem er í sama húsi. Við dæluprófanir sem fram fóru sumarið 2019 kom í ljós augljós lekt milli
svokallaðra Kottjarna sem eru í nágrenni íþróttamiðstöðvar, niður í jarðhitageyminn undir
þorpinu. Er þarna um að ræða mjög verðmætar og mikilvægar upplýsingar sem taka þarf tillit til
verði farið í að nýta holuna síðar meir. Varðandi þær fyrirætlanir sem voru uppi um kaup og
uppsetningu varmadælubúnaðar í íþróttamiðstöðinni, þá hefur þeim verið slegið á frest af
skipulags- og framkvæmdaráði Norðurþings og sá styrkur sem Orkusjóður hafði áður samþykkt
til verkefnisins var færður yfir á sambærileg verkefni tengdum öðrum opinberum eignum á
Raufarhöfn.
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5. SAMTÖK OG HLUTDEILDARFÉLÖG
Orkuveita Húsavíkur ohf. er aðili að félagasamtökum og á hlutdeild í nokkrum félögum sem hér
segir:

•
•
•
•
•
•
•

Félag/Félagasamtök

Eignarhlutur

Samorka -- Samtök orku- og veitufyrirtækja
Eimur -- Samstarfsverkefni um orkunýtingu á N-A landi
Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs hf -- Dótturfélag OH
Hrafnabjargavirkjun hf -- Orkunýting í Skjálfandafljóti
Íslensk Orka ehf -- Orkuöflun og nýting í Öxarfirði
Sjóböð ehf – Rekstur aðstöðu til sjóbaða á Húsavík
Mýsköpun ehf -- Stuðningur við atvinnuþróun og nýsköpun

Aðild
Aðild (9%)
50,77%
48,75%
31,45%
13,78%
5,00%

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Samtökin voru stofnuð árið 1995 við
samruna Sambands íslenskra hitaveitna (stofnuð 1980) og Sambands íslenskra rafveitna
(stofnuð 1942). Innan samtakanna starfa fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, raforkuframleiðendur,
raforkusalar og flutnings- og dreifingarfyrirtæki raforku. Ýmis fyrirtæki og stofnanir sem tengjast
orku- eða veitufyrirtækjum með einhverjum hætti eru aukaaðilar að Samorku.
Hjá Samorku starfa sérfræðingar í málefnum orku- og veitumála og unnið er faglegt starf á þeim
vettvangi með aðildarfyrirtækjum, stjórnvöldum og öðrum sem að því koma.
Á vettvangi Samorku starfar fjöldi fagráða, nefnda og hópa. Má þar nefna fagráð fyrir málefni
fráveitna, hitaveitna, raforku og vatnsveitna, umhverfisráð, ráðgjafaráð orkufyrirtækja,
öryggisráð, samstarfshóp um kynningarmál, vinnumarkaðsnefnd, þjónustuhóp, rafbílahóp,
innkaupahóp, spennahóp, mælahóp, snjallkerfahóp, gæða- og skjalastjórahóp o.fl.
Samorka hefur unnið fjölmörg sameiginleg verkefni s.s. Handbækur hita- og vatnsveitna,
Tæknilega tengiskilmála raforkudreifingar; Reikningsskilahandbók; leiðbeiningar um innra eftirlit
fyrir raf- og vatnsveitur o.fl.
Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs hf er einkafélag í eigu Norðurþings, einstaklinga og annarra aðila.
Félagið hefur sjálfstæðan fjárhag.
Starfssvæði Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs er byggð í Öxarfirði frá Kópaskeri í norðri og suður fyrir
skólahverfið í Lundi og Skinnastað og er hlutverk Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs hf að afla, flytja og
dreifa heitu vatni á starfssvæði sínu, samkvæmt gjaldskrá sem stjórn hennar setur að höfðu
samráði við sveitarstjórn og iðnaðarráðherra staðfestir.
Orkuveita Húsavíkur ohf Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík kt 641195-2359 www.oh@oh.is
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Hagnaður Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs hf fyrir árið 2019 nam kr. 5.500.725. Samkvæmt
efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 112.890.924, bókfært eigið fé í árslok er kr.
87.681.948 og er eiginfjárhlutfall félagsins 78%.
Í upphafi árs voru hluthafar 115 og hélst það óbreytt þar til í lok árs. Einn hluthafi á meira en 10%
hlutafjárins en það er Orkuveita Húsavíkur ohf með 50,77%
Tíu stærstu hluthafar Hitaveitu Öxarfjarðarhéraðs hf. eru eftirfarandi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hluthafar

Eignahlutur

Orkuveita Húsavíkur ohf
Seljalax hf
Dvalarheimili aldraðra sf
Sigurður Árnason
Kristinn Arnbjörnsson
Prestsetrasjóður
Dagbjartur B. Ingimundarson
Guðmundur Árnason
Jón Grímsson
Jón Þór Þóroddsson

50,77%
2,19%
1,90%
1,30%
1,08%
1,03%
0,84%
0,82%
0,74%
0,74%

EIMUR er samstarfsverkefni sem snýr að bættri nýtingu orkuauðlinda og aukinni nýsköpun í
orkumálum á Norðurlandi eystra. Að verkefninu standa Landsvirkjun, Norðurorka, Orkuveita
Húsavíkur og Eyþing, samband sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Auk þess
eru Íslenski
jarðvarmaklasinn og Íslenski
ferðaklasinn aðilar að
verkefninu,
ásamt
atvinnuþróunarfélögunum á svæðinu.
Verkefnið er til þriggja ára (2017-2019) og hafa stofnaðilar lagt verkefninu til hundrað milljónir
króna.
Hrafnabjargavirkjun hf er félag í eigu Orkuveitu Húsavíkur ohf, Norðurorku hf og
Atvinnueflingar Þingeyjasveitar ehf. Tilgangur félagsins er að standa að uppbyggingu
raforkuvera á Íslandi, eiga þau og reka. Enginn starfsmaður var hjá félaginu á árinu.
Samkvæmt rekstrarreikningi nam tap af rekstri félagsins á árinu 2019 kr. 635 þús. Samkvæmt
efnahagsreikningi námu eignir félagins kr. 23.975 þús. í árslok. Eigið fé félagins í árslok nam kr.
23.916 þús. að meðtöldu hlutafé að fjárhæð kr. 33.500 þús.
Íslensk Orka ehf er félag í 36,26% eigu Norðurorku hf, 32,29% eigu Landsvirkjunar og 31,45%
eigu Orkuveitu Húsavíkur ohf. Félagið stundar starfsemi tengda orkuöflun í Öxarfirði og nýtingu
Orkuveita Húsavíkur ohf Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík kt 641195-2359 www.oh@oh.is
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hennar. Þrjár ónýttar borholur eru í eigu félagsins, BA-01, BA-02 og BA-03 og eru þær allar
staðsettar austan Bakkahlaups í Kelduhverfi við bakka Jökulsár á Fjöllum.
Samkvæmt rekstrarreikningi nam tap af rekstri félagsins á árinu 2019 kr. 1.152 þús. Samkvæmt
efnahagsreikningi námu eignir félagsins kr. 1.512 þús. í árslok. Eigið fé félagsins í árslok nam
kr. 1.512 þús. að meðtöldu hlutafé að fjárhæð kr. 5.814 þús.
Sjóböð ehf er félag sem stofnað var í tengslum við uppbyggingu og rekstur náttúrubaða á
Húsavíkurhöfða og eru þeir eignaraðilar sem standa á bak við 99,64% hlutafjár eftirtaldir:

•
•
•
•
•
•

Hluthafar

Eignahlutur

Norðursigling
Tækifæri
Baðfélag Mývatnssveitar
Orkuveita Húsavíkur
Dimmuborgir
Saga Travel

29,03%
29,02%
18,33%
13,78%
9,17%
0,34%

Árið 2019 var fyrsta heila rekstrarár félagsins eftir að baðaðstaða félagsins var opnuð fyrir
gestum í september 2018. Tap ársins nam 6,1 millj. kr. samanborið við 17,0 millj. kr. tap á árinu
2018. Heildareignir félagsins námu 766,7 millj. kr. í árslok 2019 og eigið fé var 169,7 millj. kr.
Mýsköpun ehf er félag sem stofnað var í þeim tilgangi að styðja við nýsköpun, atvinnuþróun í
tengslum við rannsóknir og undirbúning að ræktun lífmassa, þ.m.t. ræktun þörunga, rekstur
fasteigna og lánastarfsemi.
Á stofnfundi félagsins, sem haldinn var í Mývatnssveit þann 2. apríl 2013 voru félaginu lagðar til
kr. 10.265.000 í stofnfé, en stærstu hluthafar voru eftirtaldir:

•
•
•
•
•
•
•

Hluthafar

Stofnfé

Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Skútustaðahreppur
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga
Landeigendur Reykjahlíðar ehf
Baðfélag Mývatnssveitar
Landeigendafélag Voga
Orkuveita Húsavíkur ohf

kr. 2.500.000
kr. 2.500.000
kr. 1.000.000
kr. 750.000
kr. 500.000
kr. 500.000
kr. 500.000

Á aðalfundi félagsins sem haldinn var þann 06. desember 2019 var samþykkt að veita stjórn
félagsins umboð til þess að auka hlutafé Mýsköpunar ehf um allt að 24 m.kr. á árinu 2020. Er
þessari hlutafjáraukningu ætlað að mæta áformum félagsins í ræktun, sölu og markaðssetningu
Orkuveita Húsavíkur ohf Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík kt 641195-2359 www.oh@oh.is
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á heilsuvörunni „Mývatns Spirulina“. Ekki liggur fyrir á þessari stundu hver þátttaka núverandi
hluthafa verður í tengslum við innköllun hlutafjár, en stjórn OH tók þá ákvörðun að félagið myndi
taka þátt og halda hlut sýnum í félaginu. Nýjum hluthöfum verður í framhaldinu gefinn kostur á
að koma inn í félagið skapist rými til þess.

6. MANNAUÐSMÁL
Þær breytingar áttu sér stað í starfsmannahaldi Orkuveitu Húsavíkur ohf á árinu að Dagmar
Kristjánsdóttir, bókari félagsins lét af störfum en í stað hennar var ráðin Birna Björnsdóttir frá
Raufarhöfn og sinnir Birna starfi bókara OH þaðan. Starfsmenn OH eru því eftir sem áður fimm
talsins, tveir á skrifstofum félagsins en þrír sem sinna viðhaldi, nýframkvæmdum og öðrum
verkefnum á vegum OH. Starfsmannafélag OH, Arnviður hefur nú verið starfandi í rúmt ár og á
þeim tíma staðið fyrir ýmsum uppákomum til afþreyingar og skemmtunar fyrir starfsmenn
félagsins.
Starfsmenn Orkuveitu Húsavíkur ohf eru eftirtaldir:
•
•
•
•
•

Gunnar Hrafn Gunnarsson, framkvæmdastjóri
Birna Björnsdóttir, bókari
Karl Vilhelm Halldórsson, verkstjóri
Jón Friðrik Einarsson, aðstoðarverkstjóri
Björn Grétar Ægisson, starfsmaður

Unnið er skv. rammasamkomulagi sem felur í sér að veitustjóri er framkvæmdafulltrúi
sveitarfélagsins og sér um daglegan rekstur veitna, ásamt því að þeir starfsmenn Orkuveitunnar
sem sjá um viðhald og framkvæmdir teljast starfsmenn þjónustumiðstöðvar Norðurþings.
Bókhald, innheimta og uppgjör er skv. þeim samningi rekið innan fjármálasviðs Norðurþings.
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7. STYRKVEITINGAR
Í gildi er 3ja ára samstarfs- og styrktarsamningur milli Orkuveitu Húsavíkur ohf og
íþróttafélagsins Völsungs. Markmið Orkuveitunnar er að styðja Völsung í íþróttaog uppeldishlutverki sínu auk þess að skapa jákvætt viðhorf til fyrirtækisins á
starfssvæði félagsins.

Kiwanisklúbburinn á Húsavík hlaut styrki frá OH á árinu líkt og undanfarin ár til
flugeldakaupa og til uppsetninga flugeldasýninga fyrir almenning sem fram fóru í
tengslum við áramótagleði í Norðurþingi. Unnið er skv. styrktarsamningi við
klúbbinn til þess að gera honum kleift að sinna því starfi áfram.

Orkuveita Húsavíkur ohf er aðili að styrktarsamningi við Lista- og menningarsjóð
Norðurþings. Til samræmis við þá aðild mun Orkuveita Húsavíkur vísa umsóknum
um lista- og meninngarmál til sjóðsins.

Orkuveita Húsavíkur réðst í umtalsverðar framkvæmdir á árinu til þess að koma
neysluvatni að nýrri félagsaðstöðu Skotfélags Húsavíkur við skotsvæði. Í þeim
tilgangi var ráðist í virkjun vatnsbóls í Bakkaárlindum og lögð u.þ.b. 1000 m
neysluvatnslögn frá vatnsbóli að skotsvæði félagsins norðan Húsavíkur.

Orkuveitan veitti að auki styrki á árinu til smærri verkefna, viðburða og ýmiskonar
félagastarfsemi, en þar má m.a. nefna styrki til Orkugöngunnar sem haldin er
árlega, Árbókar Þingeyinga sem gefin er út árlega, útgáfu blaða og söngskráa
innan Þingeyjasýslna o.fl. en það er afstaða stjórnar OH að styrkfé félagsins skuli
úthlutað innan nærsamfélagsins eins og kostur er.

Gunnar Hrafn Gunnarsson
Framkvæmdastjóri Orkuveitu Húsavíkur ohf.
oh@oh.is
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