
Reykjavík, 7. febrúar 2022 

MSS22020093 

Borgarráð 

Aflétting á fyrirvara varðandi stofnun verkefnafélags um Coda Terminal verkefni 
Carbfix ohf.  

Lagt er til að borgarráð samþykki að aflétta þeim fyrirvara sem gerður var á samþykkt 
borgarráðs frá 9. desember 2021 varðandi stofnun verkefnafélags um Coda Terminal 
verkefni Carbfix ohf. að því gefnu að fyrir lægi ótvíræð lagaheimild fyrir rekstri þess.  

Með vísan í hjálagt bréf Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 2. febrúar 2022 er nú 
unnt að aflétta þeim fyrirvara.  

Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri  

Hjálagt: 

Tillaga til borgarráðs vegna Carbfix hf. og Coda terminal, dags. 7. desember 2021.  

Bréf umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 2. febrúar 2022.  

Afrit af tölvupósti lögfræðings umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 3. febrúar 2022. 



(IJ 
Reykjavikurborg

Borgarstj6rinn f Reykjavfk 

Borgarrao 

Tillaga vegna Carbfix hf. og Coda Terminal 

R21040011 
Reykjavik, 7. desember 2021 

Lagt er til ao sampykkt veroi tillaga stj6mar Orkuveitu Reykjavikur eigna ohf. fra 27. september 
2021 um ao stofnao veroi verkefnafelag um Coda terminal verkefni CarbFix ohf. ao pvi gefnu 
ao fyrir liggi 6tvirreo lagaheimild fyrir rekstri pess. Borgarstj6ra, f.h. Reykjavikurborgar, veroi 
falio i samraoi vio aora eigendur OR ao leita eftir pvi vio umhverfis, orku- og loftslagsraoherra 
ao geroveroi breyting a logum sem heimili Orkuveitu Reykjavikur og d6tturfelogum ao pr6a 
og reka i starfsemi sinni og taka patt i verkefnum sem luta ao kolefnisforgun (Carbfix trekni) 
jafnvel p6tt ekki se um ao rreoa kjamastarfsemi. Lagt er til ao tillogu stj6mar 
Orkuveitu Reykjavikur fra 28. juni 2021 um stofnun Carbfix hf. veroi hafnao ao sinni par sem 
fullnregjandi gogn liggja ekki fyrir, sja nanari umfjollun i umsogn. Ahersla veroi logo a 
hlutverk CarbFix ohf. sem leioandi aoila vio aframhaldandi pr6un og rekstur Carbfix 
trekninnar og Orkuveitu Reykjavikur gefin heimild til ao fjarmagna rekstur og 
fjarfestingar i samrremi vio vioskiptaaretlanir. 

Greinargero: 

l>ann 29. juni sl. barst erindi Orkuveitu Reykjavikur til borgarstj6ra um stofnun hlutafelagsins 
Carbfix hf. l>ann 6. okt6ber sl. barst erindi Orkuveitu Reykjavikur-eigna ohf. um stofnun 
verkefnafelags um Coda Terminal verkefni Carbfix. Sviosstj6ra fjarmala- og 
ahrettustyringarsvios og borgarlogmanni var falio ao ryna tillogumar og gera umsogn til 
borgarraos um efni og meofero peirra. Visao er i hjalagoa umsogn til frekari rokstuonings 
tillogunum. 

Fylgigogn meo umsogn eru ao hluta til vinnuslgol sem veroa ekki birt opinberlega og skulu pvi 
nj6ta trunaoar og vera undanpegin u lysingaretti a grundvelli 2. ti. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 
140/2012, p.e. Vioskiptaaretlanir _arbfix f. �kiptaaretlun - drog um Coda Terminal.

Fylgiskjal: 

Umsogn vegna Carbfix hf, dags. 6. desember 2021. 
Tillogur og fylgigogn um stofnun Carbfix hf og Coda verkefnafelags. 
Vioskiptaaretlanir Carbfix hf og Coda Terminal_ TRUNADARMAL 
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To: Elín Smáradóttir; Edda Sif Pind Aradóttir; Gestur Pétursson
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Subject: RE: Svar ráðuneytis varðandi lagastoð Carbfix ohf.
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Sæl Elín.
 
Við metum lagastoð fullnægjandi fyrir stofnun hlutafélags og verkefnafélags Coda. Opinbert hlutafélag Carbfix var stofnað 2019 og þá kom ekki
til umræðu hvort lagastoð væri fullnægjandi fyrir stofnun þess, þrátt fyrir að fyrirséð væri að starfsemin tengdist ekki kjarnastarfsemi með
beinum hætti. Með sömu rökum má segja að lagastoð sé fullnægjandi fyrir stofnun hlutafélags Carbfix.
Lagabreytingin sem verður lögð til á næsta löggjafarþingi á 2. mgr. 2. gr. laga um Orkuveitu Reykjavíkur verður gerð til að tryggja enn frekar
lagastoð OR til að stofna dótturfélög utan um rekstur Carbfix.
 
Kveðja, Helga
 

Helga Jónsdóttir, lögfræðingur / Head of Division 
Skrifstofa loftslagsmála / Department of Climate Action
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið / Ministry for the Environment and Natural Resources 
Skuggasund 1, 101 Reykjavik, Iceland 
Sími / Tel: (+354) 545 8600 
www.umhverfisraduneyti.is - Fyrirvari/Disclaimer

Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing

Frá: Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is> 
Sent: fimmtudagur, 3. febrúar 2022 10:28
Til: Helga Jónsdóttir <helga.jonsdottir@uar.is>; Edda Sif Pind Aradóttir <Edda.Sif.Pind.Aradottir@carbfix.com>; Gestur Pétursson
<Gestur.Petursson@veitur.is>
Afrit: Halla Sigrún Sigurðardóttir <halla.sigurdardottir@uar.is>; Helga Barðadóttir <helga.bardadottir@uar.is>; Ása Ögmundsdóttir
<asa@uar.is>
Efni: RE: Svar ráðuneytis varðandi lagastoð Carbfix ohf.
 
Sæl Helga
Kærar þakkir fyrir þessa góðu niðurstöðu.
Ég velti einu fyrir mér:
Í ljósi lokaorða bréfsins annars vegar,

en niðurstöðu viðskiptaskrifstofunnar hins vegar:

Er gengið út frá því að fullnægjandi lagastoð sé fyrir stofnun nýs hlutafélags, verkefnafélags um Coda, og eftir atvikum fleiri verkefna,
eða nær niðurstaðan eingöngu til stofununar félags um Coda verkefnið?
 
Kær kveðja / Best Regards,
Elín Smáradóttir
Yfirlögfræðingur / General Counsel
Sími / Tel: +354 516 6100 | Farsími / Mobile: +354 6177792 | Netfang / E-mail: elin.smaradottir@or.is 
Orkuveita Reykjavíkur / Reykjavik Energy | www.or.is

Tilkynningar

 
Fyrirvari / Disclaimer: http://www.or.is/fyrirvaridisclaimer
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Sent: fimmtudagur, 3. febrúar 2022 09:53
To: Elín Smáradóttir <elin.smaradottir@or.is>; Edda Sif Pind Aradóttir <Edda.Sif.Pind.Aradottir@carbfix.com>; Gestur Pétursson
<Gestur.Petursson@veitur.is>
Cc: Halla Sigrún Sigurðardóttir <halla.sigurdardottir@uar.is>; Helga Barðadóttir <helga.bardadottir@uar.is>; Ása Ögmundsdóttir <asa@uar.is>
Subject: Svar ráðuneytis varðandi lagastoð Carbfix ohf.
 
Sæl Elín, Edda og Gestur.
 
Í viðhengi er að finna svar ráðuneytisins við álitaefni varðandi lagastoð Carbfix ohf. sem og tilkynningu um áformaðar breytingar á lögum um
Orkuveitu Reykjavíkur.
 
Kveðja, Helga
 

Helga Jónsdóttir, lögfræðingur / Head of Division 
Skrifstofa loftslagsmála / Department of Climate Action
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið / Ministry for the Environment and Natural Resources 
Skuggasund 1, 101 Reykjavik, Iceland 
Sími / Tel: (+354) 545 8600 
www.umhverfisraduneyti.is - Fyrirvari/Disclaimer

Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing
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