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Borgarráð 

 

Tillaga um stofnun hlutafélagsins Carbfix hf.  

 

Lagt er til að samþykkt verði tillaga stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 28. júní 2021 um stofnun 
hlutafélagsins Carbfix hf.  

Greinargerð:  

Á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur (hér eftir OR) var hinn 28. júní 2021 lögð fram tillaga 
framkvæmdastjóra CarFix ohf. svohljóðandi tillaga: 

„Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir fyrir sitt leyti að stofnað verði nýtt rekstrarfélag um 
verkefni Carbfix, hlutafélag Carbfix hf., sem verði dótturfélag Carbfix ohf. Samþykkt þessi er 
með fyrirvara um heimild hluthafafundar Carbfix ohf. og eigendafundar OR. Jafnframt 
samþykkir stjórn fyrir sitt leyti að í framhaldinu verði stofnuð félög um einstök 
kolefnisförgunarverkefni.“ 

Tillagan var samþykkt samhljóða á fundingum og degi síðar, eða 29. júní 2021, barst 
borgarstjóra erindi OR um stofnun hlutafélagsins Carbfix hf. Sviðsstjóra fjármála- og 
áhættustýringarsviðs og borgarlögmanni var falið að rýna tillöguna og gera umsögn til 
borgarráðs um efni hennar og meðferð. Tillagan var tekin fyrir á fundi borgarráðs hinn 9. 
desember 2021. Tillögunni var þá hafnað með vísan til hjálagðrar umsagnar sviðsstjóra 
fjármála- og áhættustýringarsviðs og borgarlögmanns, dags. 6. desember 2021, sem lögð var 
fram og kynnt á fundinum. Það var mat umsagnaraðila að fullnægjandi gögn lægju ekki fyrir, 
þ.m.t. fullnægjandi áhættumat og mat á mögulegu framtíðarvirði Carbfix tækninnar. Auk þess 
væri óvissa um hvort fullnægjandi lagaheimild væri fyrir hendi fyrir stofnun og rekstri Carbfix 
hf.  

Unnið hefur verið að áframhaldandi undirbúningi að stofnun Carbfix hf. frá því í janúar sl. og 
alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækið Morgan Stanley (MS) verið fengið til að þróa viðskiptaáætlun 
félagsins og vinna að ítarlegu áhættumati í samvinnu við íslenska ráðgjafarfyrirtækið Arctica 
Finance. Hjálagt með tillögu þessari fylgir áhættumat OR í samræmi við áskilnað 3. mgr. 8. gr. 
eigendastefnu OR, dags. 25. apríl 2014. 

Þá var fjármála- og áhættustýringarsviði og embætti borgarlögmanns falið að gera eigið 
áhættumat fyrir Reykjavíkurborg til að uppfylla rannsóknarskyldu sveitarfélagsins á 
hagsmunum þess í málinu sem liður í undirbúningi fyrir töku ákvörðunar í því. Umrætt 
áhættumat liggur nú fyrir og er það lagt fram með gögnum málsins. Í fyrirliggjandi skýrslu 
„Áhættumat eigenda – eigið áhættumat vegna fyrirhugaðrar stofnunar á hlutafélaginu Carbfix 
hf.“, dags. 15. ágúst 2022, er tekið fram að fyrirliggjandi gögn sem lögð hafa verið fram og 
kynnt eigendum vegna fyrirhugaðrar stofnunar á hlutafélaginu Carbfix hf. séu fullnægjandi og 
að ekki séu gerðar frekari athugasemdir við tillögu OR um stofnun hlutafélagsins Carbfix hf. Í 
þessu sambandi skal þess getið að fyrir liggja upplýsingar um áform umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneytisins um að leggja fram á 153. löggjafarþingi frumvarp um breytingu á lögum 
nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur, í því skyni að tryggja enn frekar lagastoð fyrir 
heimildum OR til þess að stofna dótturfélög um rekstur Carbfix, sbr. hjálagt bréf, dags. 2. 
febrúar 2022. Með vísan til þessara áforma ráðuneytisins verður að telja að óvissu verði eytt 
um fullnægjandi lagaheimild til handa OR í þessum efnum. 



 
Í skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs og embættis borgarlögmanns er ásamt 
áhættumatinu farið yfir þau álitamál sem voru til umfjöllunar í umsögn þeirra frá 6. desember 
2021 og lúta að því að færa eignir og hagsmuni eigenda OR, sem í árslok 2019 voru færðir í 
opinbert hlutafélag CarbFix ohf., úr því félagi þar sem eigendur hafa bein áhrif í gegnum 
sameignarsamning eigenda OR og eigendastefnu yfir í  dótturfélag þess sem verður hlutafélag 
þar sem áhrif eigenda OR verða takmörkuð eða eftir atvikum engin. Farið er annars vegar yfir 
þau atriði sem lúta að áhrifum og eftirliti eigenda OR og hins vegar að rannsóknarskyldu á 
hagsmunum eigenda OR. Vísað er í kafla 4. í Áhættumati eigenda til fyllingar og nánari 
upplýsinga.  

 

 

 

 

Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri 

 

 

 
Hjálagt:  

Tillaga stjórnar OR um stofnun Carbfix hf., dags. 28.06.2021.  

Umsögn sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs og borgarlögmanns um tillögur OR að stofnun Carbfix hf. 

og Coda Terminal, dags. 6. desember 2021.  

Bréf umhverfis- og auðlindaráðuneytisins til Orkuveitu Reykjavíkur, Carbfix, dags. 2. febrúar 2022. 
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Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur 
 

SF 307 
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Reykjavík 28.06.2021 
 

Tillaga 

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir fyrir sitt leyti að stofnað verði nýtt rekstrarfélag um 

verkefni Carbfix, hlutafélag Carbfix hf., sem verði dótturfélag Carbfix ohf. Samþykkt þessi er 

með fyrirvara um heimild hluthafafundar Carbfix ohf. og eigendafundar OR. Jafnframt 

samþykkir stjórn fyrir sitt leyti að í framhaldinu verði stofnuð félög um einstök 

kolefnisförgunarverkefni. 

Greinargerð 

Sem kunnugt er var á eigendafundi í desember 2019 samþykkt að stofnað yrði opinbert 

hlutafélag, CarbFix ohf., um þá starfsemi, sem áður var rekin innan Orkuveitu Reykjavíkur 

(OR) um varanlega bindingu koldíoxíðs í bergi.  Rökstuðningur fyrir stofnun sérstaks félags 

um verkefnið fylgdi tillögunni, en þar er m.a. fjallað um takmörkun áhættu fyrir móðurfélagið, 

OR, þar sem áhætta þess takmarkast við hlutafé í félaginu. 

Komið hefur í ljós umtalsverður áhugi á að nýta aðferðafræði Carbfix víða um heim og er gert 

ráð fyrir að stofnuð verið sérstök félög um hvert verkefni, jafnvel með eignaraðild 

samstarfsaðila hverju sinni, m.a. í þeim tilgangi að takmarka áhættu CarbFix ohf. af hverju 

verkefni.  

Einnig hefur komið í ljós að félagsformið, opinbert hlutafélag, takmarkar möguleika til að 

sækja um og afla styrkja, m.a. frá Evrópusambandinu og Rannís. Því er gert ráð fyrir að félög 

sem stofnuð verða um hvert verkefni verði hlutafélög. Ljóst er að þörf fyrir fjármagn er meiri 

en svo að þess verði aflað með styrkjum og sölu ráðgjafar, heldur þarf utanaðkomandi 

fjármögnun til að tryggja verkefnum brautargengi og til samræmis við upphaflegar forsendur 

um takmörkun fjárhagslegrar áhættu eigenda. Lögð er áhersla á að hið upphaflega hugverk 

verður áfram í eigu ohf. félagsins. 

Eftirfarandi er mynd sem sýnir ákjósanlegt skipulag sem styður við hlutverk og framtíðarsýn 

Carbfix, takmarkar áhættu og fjárhagsleg áhrif á samstæðu OR og Reykjavíkurborgar: 
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Mynd 1: Skipulag sem styður við hlutverk og framtíðarsýn Carbfix, takmarkar áhættu og 

fjárhagsleg áhrif á samstæðu OR og Reykjavíkurborgar 

Talið er ákjósanlegast að stofna nýtt félag, Carbfix hf., sem yrði dótturfélag Carbfix ohf. og 

rekstrarfélag fyrir frekari þróun tækninnar. Carbfix hf. yrði fjármagnað af fjárfestum og sjóðum 

en ekki er gert ráð fyrir að lánsfjármögnun að svo stöddu. Carbfix hf. mun ekki sjálft 

fjármagna stærri verkefni, eins og t.d. Coda verkefnið í Straumsvík , heldur verði mögulega 

stofnuð sjálfstæð félög (SPV, Special Purpose Vehicle) sem verða í eigu samstarfsaðila 

Carbfix hf. Carbfix mun í einhverjum tilvikum eiga hlut í þessum sjálfstæðu félögum. Með 

þessu móti er tryggt að bein- og óbein fjármögnun og/eða aðföng verkefna Carbfix verði ekki 

á vegum samstæðu OR eða Reykjavíkurborgar.  

Á fundi stjórnar Carbfix ohf. þann 15. maí 2020 var eftirfarandi tillaga samþykkt: 

Stjórn Carbfix ohf. samþykkir, með fyrirvara um samþykki hluthafafundar, stjórnar og eigenda 

OR, að stofnað verði dótturfélag Carbfix ohf. Jafnframt óskar stjórn Carbfix ohf. eftir því að fá 

umboð hluthafafundar, stjórnar og eigenda OR, til þess að stofna í framhaldinu félög um 

einstök kolefnisförgunar-verkefni. 

Mikilvægt er að Carbfix geti fylgt tímasettri áætlun um frekari nýsköpun og uppbyggingu 

frumkvöðlaverkefna enda byggja langtímaáætlanir og árangur á niðurstöðum verkefnanna. 

Ljóst er að félagið vantar töluvert fjármagn umfram það rausnarlega framlag sem OR hefur 

þegar samþykkt að veita félaginu1. Þá liggur jafnframt fyrir að áhætta OR mun takmarkast við 

þau framlög sem þegar hafa verið samþykkt. Áætlanir gera ráð fyrir að til næstu 2-3 ára sé 

fjárþörf félagsins á bilinu 1-2 milljarðar. 

Sumir þeirra aðila sem sýnt hafa áhuga á Carbfix tækninni eru afar stór fyrirtæki og 

viðkomandi verkefni gætu orðið stór í sniðum ef vel gengur. Stofnun félags um hvert verkefni 

Carbfix aðgreinir umfangsmikil verkefni með mjög skýrum hætti þannig að auðvelt yrði að 

fylgjast með framvindu hvers verkefnis. Verkefnafélögin yrðu starfrækt án nokkurrar 

ábyrgðartengingar við Orkuveitusamstæðuna. Gert er ráð fyrir að ytri aðilar myndu fjármagna 

ný kolefnisförgunarverkefni í gegnum verkefnafélögin auk þess sem þau myndu sækja 

fjármögnunarstyrki til sjóða og stofnana í þeim tilvikum þar sem slíkt á við. Framlag Carbfix 

væri í formi hugvits og vinnuframlags gegn ákveðinni hlutdeild í hlutafé verkefnafélags.  

 
1 Sbr. fundargerð aprílfundar stjórnar OR árið 2021 
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Samkvæmt ákvæðum laga um OR, sameignarsamnings og eigendastefnu OR þyrfti ekki að 

afla samþykkis eigenda fyrir stofnun félaga um einstök verkefni dótturfélaga hins nýja 

hlutafélags, enda væri búið að fá heimild fyrir stofnun þess og upplýsa um fyrirhugaða 

stofnun annarra verkefnafélaga (sbr. eftirfarandi umfjöllun). Hins vegar er lögð áhersla á 

mikilvægi upplýsingagjafar og samskipta starfsmanna fyrirtækisins, stjórnar og eigenda þess. 

Því er lagt til að handhafa hlutfjár sem og stjórn OR verði haldið upplýstri um öll áform er 

varða stofnun verkefnafélaga. Eigendur verði jafnframt upplýstir reglulega um áformin sem 

og framgang einstakra verkefna og Carbfix í heild þannig að þeim sé ljóst að fyrirhugað sé að 

stofna félög um einstök verkefni. 

Eftirfarandi er umfjöllun um regluverk það sem er umgjörð um starfsemi Orkuveitu 

Reykjavíkur og dótturfélaga:  

Lög nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur. 

Samkvæmt 2. gr. laga um Orkuveitu Reykjavíkur er fyrirtækinu heimilt að eiga dótturfélög og 

eiga hlut í félögum.  

Þá er fyrirtækinu og dótturfélögum þess heimilt að stunda starfsemi sem nýtt getur 

rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, enda tengist 

hún kjarnastarfsemi fyrirtækisins. 

Sameignarsamningur 

Í sameignarsamningi Orkuveitu Reykjavíkur segir í 7. gr.: 

7.1 Stjórn er heimilt að stofna dótturfélög um tiltekin viðfangsefni enda krefjist lög þess, eða 
af því sé hagræði og samþykki eigendafundar liggi fyrir. 

7.2 Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur fer með eignarhluti fyrirtækisins í dótturfélögum og 
hlutdeildarfélögum. 

Í grein 8.4 segir: 

Óvenjulegum, veigamiklum eða stefnumarkandi ákvörðunum skal stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur vísa til eigenda. Slíkar ákvarðanir dótturfélaga skulu sömuleiðis lagðar fyrir 
eigendur Orkuveitu Reykjavíkur og skal stjórn Orkuveitu Reykjavíkur upplýst um þær.  

Í sameignarsamningi er ekki kveðið á um sérstaka málsmeðferð eða reglur um stofnun 

félaga, sem ekki eru í beinni eigu OR, heldur dótturfélaga.  

Eigendastefna  

Í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur segir m.a.: 

3. Kjarnastarfsemi 

Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu, 

sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. Orkuveita Reykjavíkur getur nýtt 

þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann 

markmiðum eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra. 



 

EBP-100  

 

5. Stjórnarhættir 
Stjórnarhættir Orkuveitu Reykjavíkur eiga að tryggja fagmennsku, hagkvæmni, ráðdeild, 
gegnsæi og ábyrgð í rekstrinum. 

6.2 Áhætta í rekstri 
Orkuveitu Reykjavíkur ber að setja sér áhættustefnu til að draga sem kostur er úr áhrifum ytri 
fjárhagslegra áhættuþátta á tekjur, þjónustu, eignir og skuldir fyrirtækisins. Áður en 
ákvarðanir eru teknar um fjárfestingar og fjárskuldbindingar ber Orkuveitu Reykjavíkur að 
meta áhættu sem í þeim kann að felast. 

7. Samskipti og upplýsingagjöf 
Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur vilja skapa stjórn fyrirtækisins það umhverfi að hún geti á 
hverjum tíma gert skyldur sínar í þágu hagsmuna fyrirtækisins og innan markaðrar stefnu 
eigenda. Í þessu skyni skulu samskipti milli eigenda og fyrirtækisins vera eftir formlegum 
leiðum og leitast skal við að beina þeim í farveg aðalfunda og reglubundinna eigendafunda. 

Þetta leggur ríka upplýsingaskyldu á Orkuveitu Reykjavíkur gagnvart eigendum sem um er 
fjallað í sameignarsamningi. 

Orkuveita Reykjavíkur skal vera til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til almennings. Upplýsingar 
um starfsemina skulu vera settar fram á þann hátt að almennir lesendur fái skýra sýn á hana. 

Handhafar eigendavalds leitast við að efla upplýsta og lýðræðislega umræðu um málefni 
Orkuveitu Reykjavíkur á vettvangi sveitarstjórnanna og á fundum eigenda. 

8. Ákvarðanir sem hljóta skulu samþykki eigenda 
Eftirfarandi ákvarðanir stjórnar skulu hljóta samþykki eigenda: 

Nýjar skuldbindingar: Fari fjárhæð einstakra nýrra skuldbindinga Orkuveitu Reykjavíkur yfir 
5% af bókfærðu eigin fé samkvæmt síðasta ársreikningi eða árshlutareikningi skal 
viðkomandi skuldbinding lögð fyrir eigendur til samþykktar áður en til hennar er stofnað. 

Óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir ásamt áhættumati skal stjórn leggja fyrir eigendur 
til að gera eigendum kleift meta þær í samræmi við hlutverk sitt sem ábyrgðaraðila. 

Áform um virkjanir eða aðra nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum, sem og þær 
framkvæmdir, sem krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin eru í eigu Orkuveitu 
Reykjavíkur eða annarra, teljast til veigamikilla og stefnumarkandi ákvarðana og skulu því 
koma til kasta eigenda. 

Upplýsingar og samskipti 

Þrátt fyrir að í ljósi framangreindar ákvæða laga, sameignarsamnings og eigendastefnu, þurfi 

ekki að afla samþykkis eigenda fyrir stofnun félaga um einstök verkefni dótturfélaga, leggur 

stjórnin Orkuveitu Reykjavíkur áherslu á mikilvægi upplýsingagjafar og samskipta 

starfsmanna fyrirtækisins, stjórnar og eigenda þess. Eigendur verða því upplýstir reglulega 

um stofnun félaga um einstök verkefni CarbFix. 
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Forræði á ákvörðunum 

Forræði Carbfix ohf. á ákvörðunum Carbfix hf. verður tryggt með ákvæðum í samþykktum 

félagsins en í meðfylgjandi drögum að þeim er kveðið á um að svo lengi sem Carbfix ohf. sé 

hluthafi í félaginu þurfi samþykki þess til að taka ákvarðanir um tiltekin atriði, m.a. breytingar 

á samþykktum, veitingu nýtingarleyfa á Carbfix tækninni, efnislegar breytingar á starfsemi 

félagsins o.fl. 

Fjármögnun 

Fáist heimild til stofnunar nýs hlutafélags verður hafinn undirbúningur að fjármögnun 

félagsins en horft er til þess að um 10 milljónir USD af nýju hlutafé verði selt fyrir allt að 20% 

hlut með tilheyrandi þynningu á eignarhlut Carbfix ohf. í félaginu, eins og nánar er gerð grein 

fyrir í viðskiptaáætlun, sem fylgir með tillögu þessari. Vel ber þó að merkja að ítarlegri 

greiningarvinna og útfærsla hvað varðar sölu á nýju hlutafé mun fara fram ef og í kjölfar þess 

að heimild fæst fyrir stofnun félagsins. Rétt er að taka fram að fjöldi alþjóðlegra fjárfesta hefur 

þegar lýst yfir áhuga á aðkomu að Carbfix vegferðinni sem er framundan. Meðal þeirra má 

nefna Microsoft Climate fund, Equinor Invest, PaleBlueDot, Copenhagen Infrastructure 

Partners, Sumitomo Corporation, EDF Group og Credit Suisse.   

Með tímanum mun frekari fjármögnunar verða þörf. Er þá gert ráð fyrir sölu á nýju hlutafé og 

þynningu á hlutum Carbfix ohf. og annarra hluthafa sem því nemur. Á komandi árum má því 

gera ráð fyrir því að Carbfix hf. verði ekki lengur í meirihlutaeigu og því ekki dótturfélag innan 

samstæðu OR. 
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S T O F N S A M N I N G U R 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION 

 

 1. gr. 

Heiti félagsins er Carbfix hf. Heimilisfang félagsins er að Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík. 

The name of the company is Carbfix hf. The company‘s domicile is at Bæjarháls 1, 110 

Reykjavík. 

 2. gr. 

Tilgangur félagsins er að stuðla að frekari þróun og útbreiðslu CarbFix 

kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn loftslagsbreytingum  

The company‘s objective is to support further development and distribution of the CarbFix 

carbon capture and storage method with the aim of reducing the emission of green house 

gases and preventing climate change. 

 3. gr. 

Hlutafé félagsins er 4.000.000 kr. og greinist í jafn marga hluti. Hver hlutur er að fjárhæð ein 

króna að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Hlutabréf skulu tölusett og hljóða á nafn 

viðkomandi hluthafa. 

The company‘s share capital is ISK 4.000.000 and is divided in as many shares. The nominal 

amount of each share is ISK 1 or a multiple of that amount. Shares shall be numbered and 

issued to its relevant shareholder. 

4. gr. 

Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf., kt. 471119-0910, skrifar sig fyrir kr. 3.999.999 hluti, og 

Orkuveita Reykjavíkur – Eignir ohf., kt. 531213—0840, skrifar sig fyrir kr. 1  

Fyrir hlutina greiðist nafnverð. Allt hlutafé er þegar greitt. 

Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf., kt. 471119-0910 subscribes for ISK 3,999,999 shares, and.  

Orkuveita Reykjavíkur – Eignir ohf., kt. 531213—0840, subscribes for ISK 1 share. 

Nominal value is paid for the shares. All share capital has been fully paid.  



 5. gr. 

Kostnaður við stofnun félagsins, sem er áætlaður 200.000 kr., greiðist úr félagssjóði. 

The cost of establishing the company, estimated ISK 200.000, is paid by the company. 

 Reykjavík, XX. XX 2021. 

  



 

 S A M Þ Y K K T I R  F Y R I R  C A R B F I X  HF. 

A R T I C L E S  O F  A S S O C I A T I O N  F O R  C A R B F I X  H F. 

 

1.0. Nafn félagsins, heimili og tilgangur 
 
Company‘s name, domicile and objective 

 
1.0. Félagið er hlutafélag og er nafn þess Carbfix hf. 

 
The company is a limited liability company and its name is Carbfix hf. 

 
1.1. Lögheimili og varnarþing félagsins er að Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík. 

 
The company‘s domicile is at Bæjarháls 1, 110 Reykjavík. 
 

1.2. Tilgangur félagsins er að stuðla að frekari þróun og útbreiðslu CarbFix 
kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn loftslagsbreytingum 
 
The company‘s objective is to support further development and distribution of the 
CarbFix carbon capture and storage method with the aim of reducing the emission of 
green house gases and preventing climate change] 
 

1.3. Grunnmynt félagsins er íslensk króna (ISK) 
 
The company‘s base currency is the Icelandic Króna (ISK). 

 
2.0. Hlutafé, hluthafaskrá og áskrift nýrra hluta 

 
Share capital, shareholder‘s register and the subscription of new shares 
 

2.0. Hlutafé félagsins er kr. 4.000.000 - krónur fjórar milljónir og greinist í jafn marga hluti. 
Hver hlutur er að fjárhæð ein króna að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. 
 
The company‘s share capital is ISK 4.000.000 – four million krónur and is divided in as 
many shares. The nominal amount of each share is ISK 1 or a multiple of that amount.  
 

2.1. Stjórn félagsins hefur heimild til að hækka hlutafé hlutafé um kr. XXX.XXX.XXX í einu 
eða í áföngum. 
 
The company‘s Board of Directors may increase the company‘s share capital by ISK 
XXX.XXX.XXX in one or more stages. 
 

2.2. Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn 
atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að 
öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. 
Hlutahafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. 
 



Increasing the company‘s share capital is permissible subject to a resolution by a 
shareholders meeting, requiring the same number of votes as for amending these 
Articles of Association. The shareholders shall have a preemptive right of purchase to all 
new shares in proportion with their shareholding. Share capital can only be reduced by 
a meeting of shareholders. 

 

2.3. Hlutabréf skulu tölusett og hljóða á nafn viðkomandi hluthafa. Stjórn félagsins skal halda 
hlutaskrá samkvæmt lögum og skal skrá í hana nafn eiganda hvers eintaks hlutar í 
félaginu ásamt dagsetningu eigendaskipta og skráningardag hverju sinni. 
 
Shares shall be numbered and issued to its relevant shareholder. The company‘s Board 
of Directors shall keep a Share Register as required by law and enter therein the name 
of each shareholder, the amount of shares held, together with the date of acquisition and 
date of each entry. 
 

2.4. Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur 
verið tilkynnt um það skriflega. 
 
Change in ownership of shares in the Company will not enter into force toward the 
Company until its Board of Directors has been given notice thereof in writing. 

 

2.5. Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að félaginu 
frágengnu hafa hluthafar forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði 
ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem 
dómkvaddir skulu til þess starfa.  
 
The company's Board of Directors has preemptive rights on the company's behalf to 
shares for sale. If not exercised by the company, shareholders shall have preemptive 
rights to shares for sale in proportion to their shareholdings. In the event of a 
disagreement about the price of shares, it shall be- decided by two impartial assessors 
who shall be court appointed at the company's domicile. 

 

2.6. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst 
fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá 
því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt. 
 
The holder of a preemptive right of purchase has two months to exercise his preemptive 
right and the deadline shall be deemed as beginning from the date of the notification to 
the Board of Directors. No more than three months may pass as of the time the purchase 
was decided until the purchase price is paid. 

 

2.7. Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.  
 
Changes of ownership on account of inheritance or settlement of an estate will not be 
subject to the aforementioned rules respecting pre-emptive right of purchase. 

 

2.8. Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar. 
 
It is not permissible to sell, transfer, hypothecate or give away shares in the Company 
without the approval of the Company’s Board of Directors. 

 

2.9. Félagið má eigi veita lán út á hluti sína nema lög leyfi. Félaginu er heimilt að kaupa eigin 
hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem 
félagið á sjálft. 



 
The Company may not grant credit against shares in the Company, unless permitted by 
law.   It is not permissible to exercise voting rights for the shares owned by the Company. 
 

 

2.10. Hluthafar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu. 
 
A shareholder is not responsible for the Company’s liabilities in excess of his holdings in 
the company. 

 

2.11. Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafar þurfa ekki að sæta innlausn hluta 
sinna nema lög standi til annars. 
 
No special rights are attached to any shares in the Company. Shareholders shall not be 
subject to redemption of their shares unless otherwise laid down by law. 
 

3.0. Hluthafafundir 
 
Shareholder‘s meetings 
 

3.0. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda. 
 
The supreme authority of the Company’s affairs is held by lawful shareholders meetings. 
 

3.1. Aðalfund félagsins skal þó halda innan fjögurra mánaða frá lokum reikningsárs ár hvert.  
 

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu kjörinna endurskoðenda eða 
skoðunarmanna eða hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. 
Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. 
Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina stjórnvalda 
samkvæmt lögum um hlutafélög. 
 
An Annual General Meeting shall be held within four months from the end of the financial 
year each year.  
 
Extraordinary shareholders’ meetings shall be held as decided by the Board of Directors 
or at the request of shareholders controlling a minimum of 1/10 of the share capital in 
the Company. The request shall be in writing stating the business of the meeting, in 
which case the extraordinary shareholders’ meeting shall be called in a verifiable manner 
within 14 (fourteen) days. In case the Board of Directors fails to call a meeting following 
the receipt of such a request, the assistance of appropriate authorities may be sought 
according to law. 
 

3.2. Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa með tölvupósti 
nema hluthafi hafi óskað eftir skriflegri boðun. Til aðalfundar skal boðað með minnst 14 
(fjórtán) daga fyrirvara en aukafund með minnst 7 (sjö) daga fyrirvara. 
 
Fundarefnis skal getið í fundarboði. Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega 
boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða helmingi 
hlutafjár í félaginu hið minnsta. Verði fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti 
skal boðað til nýs fundar innan mánaðar með 7 (sjö) daga fyrirvara og verður sá fundur 
lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum ef hann sækja hluthafar eða 
umboðsmenn þeirra sem ráða yfir 20% hlutafjár í félaginu hið minnsta. Hluthafafundur 
kýs fundarstjóra og fundarritara. 

 



The company’s Board of Directors shall call shareholders meetings by a notice to each 
shareholder in an e-mail, unless a shareholder has requested a written notice. An Annual 
General Meeting shall be called at a minimum advance notice of 14 (fourteen) days, but 
Extraordinary Meetings with a minimum advance notice of 7 (seven) days.  
 
The agenda shall be mentioned in the call to a meeting. A shareholders meeting is lawful 
if it is lawfully convened and there are present shareholders or their representatives 
controlling at least half the share capital in the Company. In case a meeting becomes 
unlawful due to shortcomings in this respect, a new meeting shall be called within a 
month at 7 (seven) days advance notice and that meeting will be lawful to debate the 
issues which were to be discussed at the former meeting if it is attended by shareholders 
or their representatives, provided that they control a minimum 20% of the share capital 
in the Company. The shareholder’s meeting elects a chairman and a secretary. 
 

3.3. Eitt atkvæði fylgir hverri krónu í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt 
umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á 
hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða 
samþykktum þessum.  
 
Each króna of share capital shall carry one vote. Shareholders may by means of a written 
proxy grant a third party authority to attend shareholders’ meetings on their behalf and 
exercise their voting rights. The simple majority of votes will decide issues at 
shareholders’ meetings unless alternative instructions are provided by law or these 
Articles of Association. 
 

3.4. Samþykki allra hluthafa þarf til þess: 

 a. að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar 

sínar, 

 b. að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum eða 

 c. að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti 

þeirra á milli. 

 The approval of all shareholders is required for the following purposes:  

a. To obligate shareholders to contribute funds for the Company needs in excess 

of their commitments. 

b. To limit the authority of shareholders in the handling of their shares. 

c. To amend the provisions of the Articles of Association regarding shareholders’ 

holdings in the Company or the equality among shareholders. 

 

Svo lengi sem Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf. er hluthafi í félaginu þarf samþykki þess til 

að taka ákvarðanir um eftirfarandi atriði: 

a. breyta samþykktum félagsins; 

b. ógilda forkaupsrétt; 

c. stofna eða eignast dótturfélag; 

d. veita nýtingarleyfi á CarbFix tækni til dótturfélags eða 3ja aðila; 

e. gera efnislegar breytingar á starfsemi félagsins; 

f. leyfa útgáfu nýrra hluta, veita áskriftarréttindi eða breyta hlutum á milli hlutaflokka; 



g. ákvarða arðgreiðslu; 

h. skuldsetja félagið umfram 250.000 evrur. 

i. veita veð í eða kvaðabinda eignir félagsins; 

j. stofna til kostnaðar umfram 250.000 evrur, nema slíkur kostnaður hafi áður verið 

samþykktur í viðskiptaáætlun eða fjárhagsáætlun; 

k. taka þátt í viðskiptum sem ekki teljast hluti af eðlilegum rekstri félagsins eða eru 

ekki á markaðsforsendum; 

l. álykta um slit félagsins eða leggja fram nokkurs konar beiðni um skipti þess (nema 

félagið sé gjaldþrota); 

m. sameining eða samruni við annað félag eða fyrirtæki; 

n. stofna til eða breyta hvers kyns hagnaðarskiptingar-, kaupréttar-, kaupauka- eða 

hvatafyrirkomulag fyrir stjórnendur eða starfsmenn; og 

o. samþykkja eða breyta viðskiptaáætlun sem gerð er fyrir hvert starfsár. 

While Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf. is a shareholder in the Company its consent is 

required for decide on the following matters: 

a. amend these Articles of Association; 

b. disapply pre-emption rights; 

c. acquire or establish a subsidiary; 

d. grant a license for the CarbFix technology to a subsidiary or a 3rd party;  

e. make any material changes to the nature of the Company's business; 

f. authorise the issue of any further shares, grant rights to subscribe for or to convert 

any shares; 

g. declare or distribute any dividend; 

h. incur any indebtedness in excess of EUR 250,000; 

i. grant any security or any encumbrance of any of the Company's assets; 

j. incur any capital expenditure in excess of EUR 250,000 other than as set out 

under a business plan or budget; 

k. enter into any transaction that is outside the ordinary course of business or not 

on arm's length terms; 

l. pass any resolution for the Company's winding up or present any petition for its 

administration (unless it has become insolvent); 

m. amalgamating or merging with any other company or business undertaking; 

n. establishing or amending any profit-sharing, share option, bonus or other 

incentive scheme of any nature for directors or employees; and 

o. adopt or amend its business plan in respect of each financial year. 

 
3.5. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög 

eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í 
fundarboði. 
 
Proposals to amend the provisions of the Articles of Association of the Company or for 
its merging with other Companies may not be taken for consideration at meetings unless 
it has been mentioned in the call to the meeting. 
 
 
 
 



3.6. Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum 
greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því 
hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað 
atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum. Ákvæði gr. 3.2 má ekki breyta 
nema með samþykki Eignarhaldsfélagsins CarbFix ohf. 
 
These Articles of Association may be amended at a lawful Annual General Meeting or 
an Extraordinary Meeting with 2/3 of the votes cast as well as with approval of 
shareholders controlling 2/3 of the share capital in the Company represented by votes at 
the meeting, provided that an alternative number of votes be not stipulated in the Articles 
of Association or by law. Article 3.2. may not be amended without the consent of 
Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf 
 

3.7. Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál: 

 1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári. 

 2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir 

fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til 

samþykktar. 

 3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn. 

 4. Tekin skal ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og 

framlög í varasjóð. 

 5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og skoðunarmanna fyrir störf 

þeirra á starfsárinu. 

 6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin. 

 

The following matters shall be taken for consideration at an Annual General Meeting:  

1. The Company’s Board of Directors shall report on the Company’s operations 

and its financial status during the past year.  

2. The Company’s Financial Statements, balance sheet and income statement for 

the preceding financial year along with comments by the Company’s auditors, 

if any, shall be submitted for approval. 

3. The Company’s Board of Directors shall be elected and the Company’s certified 

auditor or an auditing firm shall be elected.  

4. A decision shall be made as to the handling of profit or loss and about dividend 

and contributions to reserve fund.  

5. A decision shall be made concerning payments to members of the Board of 

Directors and the auditor for their work during the year of operations.  

6. Debates and voting of other matters, lawfully tabled. 

 

3.8. Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum. 
 



A Record of Minutes shall be kept and there in entered what occurs at shareholders’ 
meetings. 

 
4.0. Félagsstjórn og framkvæmdastjórn 

 
Board of Directors and Executive Director 
  

4.0. Stjórn félagsins skal skipuð þremur til fimm mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í 
senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir 
hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir meirihluta stjórnarmanna skuldbinda 
félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef tveir stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður 
afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum. Halda skal 
fundargerð um stjórnarfund. Svo lengi sem Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf. er hluthafi í 
félaginu skal það tilnefna a.m.k. 2 stjórnarmenn. 
 
The Board of Directors of the Company shall consist of three to five, elected at the Annual 
General Meeting for a term of one year at a time. The Company’s Board of Directors 
shall have ultimate authority in all company dealings between shareholders’ meetings 
and will safeguard its interests vis-a-vis third parties. The signatures of the majority of 
the Board of Directors are binding for the Company. Board Meetings are lawful if 
attended by a majority of the Board of Directors. Decisions shall be taken by majority 
vote. If votes fall even the vote of the Chairman will be the deciding vote. Minutes of 
Board Meetings shall be recorded. While Eignarhaldsfélagið CarbFix ohf. is a 
shareholder in the Company it shall have the right to appoint at least 2 board members.  
 

4.1. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver 
stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri. 
 
The Board of Directors shall allocate tasks among themselves. The Board’s chairman 
shall convene meetings. Any member of the Board of Directors may request a Board 
Meeting. The Executive Director has the same right. 

 

4.2. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa 
hennar. 
 
The Board of Directors shall establish its own rules of procedure regarding further details 
of the performance of its duties. 

 

4.3. Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og 
prókúruumboð fyrir félagið.  
 
The Board of Directors shall hire an Executive Director and shall decide his terms of 
employment. The Board also grants power of procuration for the company. 

 

4.4. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram 
fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald 
og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og 
endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir 
kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum. 
 
The Chief Executive Officer undertakes the management of the Company’s daily 
operations and represents the Company in all matters which pertain to ordinary 
operations. The Executive Director arranges for accounting and the engagement of 
personnel. The Executive Director shall grant Directors and Auditor all information they 



may request concerning the operation of the Company which has to be granted 
according to law. 

 
5.0. Endurskoðun 

 
Auditing 
 

5.0. Á aðalfundi félagsins skal kjósa endurskoðendafélag eða löggiltan endurskoðanda. 
Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar 
fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna 
eða starfsmanna félagsins.  
 
At the Company’s Annual General Meeting an auditing firm or a certified auditor shall be 
elected. Auditors shall audit the Company’s accounts for each year of operation and 
submit their conclusions to the Annual General Meeting. Auditors may not be elected 
from the group of the Company’s Directors or personnel. 
 

6.0. Ársreikningur og upplýsingagjöf: 
 
6.0. Starfsár og reikningsár er almanaksárið.  

 
The operational and fiscal year is the calendar year. 
 

6.1. Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða 
skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund. 
 
The Board of Directors shall have completed the annual financial statements and 
submitted these to the Auditor no later than a month before the Annual General Meeting. 
 

7.0. Félagsslit 
 
Dissolving or dividing the company 
 

7.0. Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum 
þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til 
að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit 
eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda. 
 
Motions for dissolving or dividing the company shall be handled as amendments to these 
Articles of Association. To be valid, a decision to dissolve or divide the company requires 
the votes of shareholders holding at least 2/3 of the company‘s share capital. A 
shareholders meeting that has taken a lawful decision on dissolving or dividing the 
company shall also determine the allocation of assets and payment of debts.  
 

8.0. Önnur ákvæði 
 
Miscellanious 
 

8.0. Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta 
ákvæðum laga um hlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt. 
 
Where the provisions of these Articles of Association do not stipulate the mode of 
proceedings the provisions of the Act on Limited Companies and other applicable laws 
shall be abided by. 
 



 
[Undirskriftarsíða fylgir] 

 

 

Samþykktir þessar voru staðfestar á stofnfundi þann XX XX 2021 

 

Stjórn CarbFix hf. 

 

__________________________________ 

 

__________________________  __________________________ 

 

__________________________  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S T O F N F U N D A R G E R Ð 

Stofnfundur hlutafélagsins Carbfix hf. var haldinn að Bæjarhálsi 1 hinn XX. XX 2021. Fundinn 

sóttu [Nöfn]. 

Á fundinum var lagt fram frumvarp að stofnsamningi fyrir hlutafélagið með drögum að 

samþykktum sem teljast hluti hans. Frumvarpið var kynnt fundarmönnum. Það var síðan borið 

undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 

Þá fór fram kosning í trúnaðarstöður hjá félaginu: 

Í stjórn félagsins náðu kjöri [Nafn, formaður] og meðstjórnendur [Nöfn] og til vara [Nöfn]. Þá 

var [Nafn] ráðinn framkvæmdastjóri með prókúru. Sem endurskoðandi var kjörinn [Nafn] 

löggiltur endurskoðandi. 

Nýkjörinni stjórn var falið að tilkynna félagið til hlutafélagaskrár og útvega þau leyfi sem til þarf. 

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir. 

Fundargerðin var lesin upp og hún staðfest en fundi síðan slitið. 

M I N U T E S  O F  E S T A B L I S H M E N T 

The inaugural meeting of Carbfix ehf. was held at Bæjarháls 1, on XX XX 2021. Those who 

attended the meeting were [names] 

At the meeting the Draft Memorandum of Association and the Draft Articles of Association, 

which is considered to be a part of the Draft Memorandum of Association, were presented. 

The Draft was presented before the meeting´s attendees. It was the put to vote and approved 

unanimously. 

Then the executive positions were put to vote: 

In the Board of Directors there is [Name] as chairman, as Board members there are [Names] 

and as substitutes to the Board are [Names]. [Name] as the Executive Director who is also an 

authorised signatory. The certified accountant/auditor of the company is [Name]. 

The newly elected Board of Directors was tasked with notifying the company to the Company 

Registry of Iceland and providing any necessary licenses.  

No further issues were addressed. 



The minutes were read out and confirmed, then the meeting was adjourned. 

 Reykjavík, XX. XX 2021. 
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M I N N I S B L A Ð  
 

 

Til:  Orkuveitu Reykjavíkur  

 

Frá: LEX / Guðmundur Ingvi Sigurðsson og Hjalti Geir Erlendsson lögmenn 

 

Dags:  24. september 2021 

 

Efni:  Kjarnastarfsemi OR og áformuð stofnun Carbfix hf. 

 

 

I. 

Inngangur 

 

1. Að beiðni Orkuveitu Reykjavíkur (OR) kemur hér til skoðunar hvort og þá hvernig fyrirhuguð 

stofnun hlutafélags um Carbfix-tæknina tengist kjarnastarfsemi OR í skilningi laga nr. 

136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur.  

 

II. 

Lagaheimild til stofnunar hlutafélags  

m.t.t. kjarnastarfsemi OR 

 

A. Kjarnastarfsemi OR 

 

2. Í 1. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur segir að OR sé sameignarfyrirtæki í 

eigu Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar. Einnig segir að fyrirtækið 

sé sjálfstæður lögaðili með sjálfstæðan fjárhag og reikningshald og sjálfstæða skattaðild. Í 

1. mgr. 2. gr. laganna er skýrt kveðið á um að OR sé heimilt að eiga dótturfélög og eiga 

hlut í félögum. Þannig er OR gert kleift að uppfylla skilyrði raforkulaga um aðskilnað 

sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi, sem byggjast á EES-löggjöf. Þó svo OR starfi sem 

sameignarfyrirtæki og þar af leiðandi rekið á einkaréttarlegum grunni þarf starfsemi 

fyrirtækisins og dótturfyrirtækja engu að síður að samræmast 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2013, þar sem fjallað er um hlutverk og heimildir fyrirtækisins: 

 

„Orkuveita Reykjavíkur og dótturfélög stunda vinnslu, framleiðslu og sölu raforku og heits vatns 

og gufu og rekstur grunnkerfa, svo sem dreifiveitu rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og 

gagnaveitu, auk annarrar starfsemi sem hefur sambærilega stöðu. Einnig þá starfsemi aðra sem 

nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, enda 

tengist hún kjarnastarfsemi fyrirtækisins.“ 

 

3. Framangreint ákvæði er að mestu leyti sambærilegt því sem var í gildistíð eldri laga nr. 

139/2001, um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, að því frátöldu að 
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samkvæmt eldri lögum var OR einnig heimilt að stunda aðra „viðskipta- og 

fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.“1 Sú heimild var felld á brott 

með gildistöku núgildandi laga. Að auki bættist við skilyrði um að önnur starfsemi OR sem 

nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og iðnþróun og nýsköpun, 

þurfi að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Hlutverk og heimildir OR og dótturfélaga 

samkvæmt núgildandi lögum nr. 136/2013 virðast þar af leiðandi þrengri en þær voru 

samkvæmt eldri lögum nr. 139/2001. Í tengslum við efni þessa minnisblaðs er þó rétt að 

vekja athygli á því að lögbundin starfsemi OR samkvæmt núgildandi lögum frá 2013 er ekki 

bundin við þrönga upptalningu á því sem talið er í fyrsta málslið 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2013. Þetta helgast af tilvísun til „annarrar starfsemi sem hefur sambærilega stöðu“. 

 

4. Tilvísun til „kjarnastarfsemi fyrirtækisins“ var ekki í upphaflega frumvarpinu sem varð að 

núgildandi lögum nr. 136/2013, heldur var bætt við í meðförum þingsins samkvæmt tillögu 

meirihluta atvinnuveganefndar Alþingis. Í nefndaráliti meirihlutans kemur fram að meirihluti 

nefndarinnar telji að í kjarnastarfsemi OR felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 

fráveitu sem og sala og framleiðsla á rafmagni og heitu og köldu vatni og er þar vísað til 

þágildandi eigendastefnu OR frá 2012.2 Hér skal tekið fram að eigendastefna OR var 

uppfærð 25. apríl 2014, og þar segir nú um kjarnastarfsemi, í 3. gr.: 

  

„Kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu, 

sölu og framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. Orkuveita Reykjavíkur getur nýtt þekkingu 

fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum 

eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra (áhersla LEX).“ 

 

5. Í sameignarsamningi OR, sem byggist á 2. mgr. 5. gr. laga nr. 136/2013, er ákvæði sem 

fjallar um tilgang OR sem virðist endurspegla mjög framangreinda 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2012. Hugtakið „kjarnastarfsemi“ kemur einnig fram í gr. 13.3 sameignarsamningsins, 

þar sem segir að ákvörðun um sölu, framsal eða annars konar aðskilnað kjarnastarfsemi, 

eins og hún sé skilgreind í eigendastefnu hverju sinni, frá sameignarfyrirtækinu eða 

dótturfélögum þess, séu háð samþykki allra sameigenda.  

 

6. Við mat á því hvað telst vera kjarnastarfsemi OR er einnig rétt að horfa til þess sem segir 

um tilgang fyrirtækisins í 2. gr. reglugerðar nr. 297/2006 um Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. 6. 

gr. laga nr. 136/2013: 

 
1 Ákvæði 2. gr. eldri laga um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 139/2001 svar eftirfarandi: „Tilgangur Orkuveitu 
Reykjavíkur er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og sala afurða fyrirtækisins ásamt 
hverri þeirri starfsemi annarri sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og 
iðnþróun og nýsköpun af hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 
stjórnar hverju sinni. Heimilt er Orkuveitu Reykjavíkur að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum félögum.“ 
2 Í nefndarálitinu segir um þetta: „Rætt var um 2. gr. frumvarpsins þar sem starfsemi Orkuveitu 
Reykjavíkur er afmörkuð. Í 2. mgr. 2. gr. er kveðið á um „aðra starfsemi“ fyrirtækisins, þ.e. að fyrirtækið 
geti stundað aðra starfsemi sem geti nýtt rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og 
iðnþróun og nýsköpun. Meiri hlutinn leggur til að því verði bætt við 2. mgr. að slík önnur starfsemi verði 
að tengjast kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Meiri hlutinn telur að í kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur 
felist rekstur vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fráveitu sem og sala og framleiðsla á rafmagni og heitu og 
köldu vatni. Framangreind atriði eru talin til kjarnastarfsemi í eigendastefnu fyrirtækisins sem var 
samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkurborgar 19. júní 2012, bæjarstjórn Akraneskaupstaðar 12. júlí 2012 
og sveitarstjórn Borgarbyggðar 21. júní 2012.“ Nefndarálit um frumvarp til laga um Orkuveitu 
Reykjavíkur. Frá meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 384, 178. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/143/s/0384.html  

https://www.althingi.is/altext/143/s/0384.html


3 
 

 

„Tilgangur Orkuveitu Reykjavíkur er vinnsla og framleiðsla raforku, varma og vatns, dreifing og 

sala afurða fyrirtækisins, uppbygging og rekstur fráveitukerfa, ásamt hverri þeirri starfsemi 

annarri sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækisins, sem og iðnþróun og 

nýsköpun af hverju tagi, ásamt annarri viðskipta- og fjármálastarfsemi samkvæmt ákvörðun 

stjórnar hverju sinni. Heimilt er Orkuveitu Reykjavíkur að reka dótturfélög og eiga hlut í öðrum 

félögum.“ 

 

7. Athygli vekur að tilgangur OR samkvæmt framangreindu ákvæði í reglugerð nr. 297/2013 

er mun rýmri en afmörkun starfsheimilda fyrirtækisins samkvæmt 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

136/2013. Það helgast vaflaust af því að reglugerðin var sett í gildistíð eldri laga og þetta 

ákvæði hefur ekki verið uppfært eftir að núgildandi lög um OR öðluðust gildi 2013. 

 

8. Að öllu virtu verður því að telja að kjarnastarfsemi OR sé sú starfsemi sem fellur að orðalagi 

fyrri málsliðar 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 og eigendastefnu fyrirtækisins, þ.e. vinnsla, 

framleiðsla og sala raforku og heits vatns og gufu og rekstur grunnkerfa, svo sem dreifiveitu 

rafmagns, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og gagnaveitu, auk annarrar starfsemi sem hefur 

sambærilega stöðu.  

 

B. Önnur starfsemi sem tengist kjarnastarfsemi OR 

 

9. Til viðbótar við kjarnastarfsemi fyrirtækisins er OR og dótturfyrirtækjum heimilt að viðhafa 

„aðra starfsemi“ sem nýtt getur rannsóknir, þekkingu eða búnað fyrirtækjanna, sem og 

iðnþróun og nýsköpun, en þó með fyrirvara um að slík starfsemi tengist kjarnastarfsemi 

fyrirtækisins, sbr. síðari málslið 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013. Hvað nýsköpun og þróun 

varðar, er einnig rétt að vekja athygli á 8. gr. reglugerðar nr. 297/2006 um Orkuveitu 

Reykjavíkur, þar sem segir að innan OR skuli starfrækt sérstakt svið eða deild sem sinni 

nýsköpun og markaðsstarfi vegna sölu á orku, þróunar- og rannsóknarverkefnum, 

hérlendis og erlendis. Skuli starfsemi þessari markaður rammi í stefnumótun fyrirtækisins. 

Af þessu má ráða að OR sé beinlínis ætlað að stunda nýsköpunar- og 

rannsóknarstarfsemi, að því gefnu að hún tengist kjarnastarfseminni.  

 

10. Skilyrði laga um að „önnur starfsemi“ OR þurfi að tengjast kjarnastarfsemi er ekki skýrð 

með nákvæmum hætti í lögskýringargögnum. Ætla má að hér hafi löggjafinn fyrst og fremst 

verið að sporna gegn því að OR réðist í verkefni sem tengjast ekki á nokkurn hátt veitu eða 

orkustarfsemi OR eða sérþekkingu sem fyrirtækið býr yfir. Má í þessu sambandi nefna 

risarækjueldi sem OR starfrækti í byrjun aldarinnar,3 og sömuleiðis áhættusöm 

fjárfestingarverkefni í tengslum við dótturfélag OR, Reykjavík Energy Invest (REI), sem 

komust í hámæli árið 2007.4 Rétt er þó að taka fram að lagaumgjörð í kringum 

fjárfestingarheimildir OR hafa verið endurskoðaðar eftir að þessi mál komu upp, m.a. með 

tilliti til skuldbindinga samkvæmt EES-rétti um ríkisstyrkjareglur og opinberar fjárfestingar, 

sbr. 3. gr. í lögum nr. 136/2013. 

 

 

 
3 Frétt mbl.is, „Risarækjueldi hefur engum tekjum skilað“, dags. 21. september 2007, slóð: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/09/21/risaraekjueldi_hefur_engum_tekjum_skilad/  
4 Sbr. t.d. umfjöllun í bréfi umboðsmanns Alþingis til borgarstjórnar Reykjavíkur 31. desember 2008, mál 
5117/2007 (REI-málið), slóð: https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1269/skoda/mal/  

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2007/09/21/risaraekjueldi_hefur_engum_tekjum_skilad/
https://www.umbodsmadur.is/alit-og-bref/mal/nr/1269/skoda/mal/
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C. Hvernig fellur Carbfix að kjarnastarfsemi OR? 

 

11. Carbfix-aðferðin varð til sem samstarfsverkefni OR, Háskóla Íslands og annarra háskóla. 

Við þróun tækninnar nýttust tvímælalaust rannsóknir, búnaður, aðstaða og þekking OR og 

dótturfélaga. Aðferðin var aðallega þróuð í Hellisheiðarvirkjun sem er jarðhitavirkjun á 

Hengilssvæðinu í eigu Orku náttúrunnar, dótturfyrirtækis OR. Starfsemi 

Hellisheiðarvirkjunar telst óumdeilanlega hluti af kjarnastarfsemi Orku náttúrunnar. Þar fer 

fram framleiðsla á heitu vatni fyrir höfuðborgarsvæðið auk þess sem gufuhverflar eru nýttir 

til að framleiða rafmagn á sjálfbæran hátt. Carbfix-aðferðin hefur síðan nýst með góðum 

árangri í lofthreinsistöð sem hreinsar um 75% af brennisteinsvetni (H2S) og ríflega 30% af 

koltvísýringi (CO2) sem leyst eru upp í vatni og veitt í niðurrennsliskerfi. Þannig hefur notkun 

Carbfix-aðferðarinnar spornað verulega gegn óæskilegum umhverfisáhrifum frá útblæstri 

Hellisheiðarvirkjunar. Carbfix og Orka náttúrunnar vinna nú að fullskölun tækninnar við 

Hellisheiðarvirkjun auk þess sem tilraunáföngum og -förgun CO2 og H2S er í undirbúningi 

á Nesjavöllum. 

 

12. Þróun og notkun Carbfix-aðferðarinnar helst einnig í hendur við eigendastefnu OR þar sem 

segir meðal annars í 1. gr. að í starfsemi fyrirtækisins skuli áhersla lögð á virðingu gagnvart 

umhverfinu og ábyrga nýtingu auðlinda sem og að umgangast náttúruna og auðlindir og af 

virðingu. Þá segir í 2. gr. eigendastefnu OR að fyrirtækið skuli nýta auðlindir á ábyrgan, 

sjálfbæran og hagkvæman hátt og af virðingu fyrir náttúrunni án þess að ganga á rétt 

komandi kynslóða. Carbfix-verkefnið samræmist einnig umhverfis- og auðlindastefnu OR, 

sem felur meðal annars í sér kolefnishlutleysi fyrir árslok 2030. 

 

13. Óhætt er að fullyrða að aðkoma OR og dótturfyrirtækja að þróun Carbfix-aðferðarinnar sem 

og notkun tækninnar í virkjunum fyrirtækjanna tengist kjarnastarfsemi þeirra og þeim 

starfsheimildum sem leiða af 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013, um Orkuveitu Reykjavíkur, 

og eigendastefnu OR. 

 

D. Mikilvægi Carbfix í starfsemi OR og afstaða löggjafans og stjórnvalda 

 

14. Carbfix-aðferðin hefur reynst árangursrík og hún mun óhjákvæmilega nýtast öðrum 

rekstraraðilum utan samstæðu OR við að draga úr losum. Veruleg verðmæti kunna því að 

felast í hugverkaréttindum að baki aðferðinni og tækifærum í frekari þróun og útbreiðslu 

tækninnar á heimsvísu. Með þetta í huga var starfsemi OR og dótturfyrirtækja sem lýtur að 

Carbfix-aðferðinni færð í sérstakt dótturfélag með stofnun Carbfix ohf. undir lok árs 2019. 

Carbfix ohf. er að fullu í eigu Orkuveitu Reykjavíkur – eigna ohf. en síðarnefnda félagið 

þjónar bókhaldslegu hlutverki fyrir OR en er ekki með sjálfstæða starfsemi. Fyrirhugað er 

að HÍ eignist hlut fyrir 400 þúsund krónur. Miðað við núverandi hlutafé mun sá eignarhlutur 

nema um 1,1%. 

 

15. Um Carbfix ohf. gilda almennar leikreglur um hlutafélög samkvæmt lögum nr. 2/1995 um 

hlutafélög. Helsta hlutverk félagsins til lengri tíma litið er að halda utan um eign 

hugverkaréttinda að baki Carbfix-aðferðinni og taka á móti hugverkagreiðslum. Samþykktir 

félagsins voru staðfestar á hluthafafundi 20. desember 2019 og þar segir í 3. gr. að 

tilgangur Carbfix ohf. sé að stuðla að frekari þróun og útbreiðslu Carbfix 

kolefnisbindingaraðferðarinnar með það að markmiði að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og sporna gegn loftslagsbreytingum. Á vefsíðu Carbfix ohf. segir 
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enn fremur að markmið félagsins sé „að gegna lykilhlutverki í baráttunni gegn 

hamfarahlýnun með því að farga einum milljarði tonna af koltvísýringi eins fljótt og hægt 

er.“5 

 

16. Fyrir liggur að einkaaðilar, ekki síst stóriðjufyrirtæki og fjárfestar, hafa lýst yfir áhuga á að 

nýta Carbfix-aðferðina við kolefnisförgun og jafnvel stofna til einhvers konar samstarfs við 

OR eða dótturfélög. Slík verkefni eru í eðli sínu áhættusöm frumkvöðlaverkefni sem krefjast 

verulegs fjármagns sem hleypur auðveldlega á tugum milljarða króna. Eins og gefur að 

skilja er varhugavert fyrir OR eða dótturfélög að fjármagna slík verkefni, enda lúta þau 

opinberu eignarhaldi. Þar að auki leikur vafi á um það hvort OR eða dótturfélögum sé yfir 

höfuð heimilt að fjármagna slík verkefni með beinum hætti. Þessi afstaða byggist meðal 

annars á orðalagi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem 

heimildir OR til að stofna til fjárhagslega skuldbindinga og gangast í ábyrgð fyrir greiðslum 

er bundin við „þarfir fyrirtækisins“. Í þessu sambandi má vissulega spyrja hvort það sé 

hlutverk OR eða dótturfélaga – og þar með hluti af „þörfum“ fyrirtækisins – að standa í sölu 

og þróun Carbfix-aðferðarinnar á heimsvísu hvað þá að berjast gegn hamfarahlýnun? 

Slíkar áætlanir kunna óneitanlega að virðast nokkuð fjarri venjulegri kjarnastarfsemi 

samkvæmt þröngri túlkun á lögum nr. 136/2013.  

 

17. Að mati undirritaðra verður að skoða málið í stærra samhengi, meðal annars með hliðsjón 

af vilja stjórnvalda og eigenda OR. Við frekara mat á því hvort og hvernig stofnun 

hlutafélags um Carbfix-aðferðina tengist kjarnastarfsemi OR má meðal annars hafa tvennt 

í huga: Í fyrsta lagi er óumdeilt að iðnþróun og nýsköpun í tengslum við Carbfix-tæknina 

tengist kjarnastarfsemi OR, eins og að framan er lýst. Rannsóknir og tilraunastarfsemi hafa 

skilað árangri, tæknin er að festa sig í sessi og hana má nýta annars vegar í starfsemi OR 

og dótturfélaga og hins vegar með því að selja hana til annarra rekstraraðila svo þeir geti 

dregið úr losun í sinni starfsemi. Í öðru lagi verður að hafa hugfast að þegar lög nr. 

136/2013 um Orkuveitu Reykjavíkur voru samþykkt á Alþingi var Carbfix tæknin ekki orðin 

að veruleika á iðnaðarskala. Tilraunaniðurdælingar Carbfix voru að vísu nýafstaðnar en 

niðurstöður vöktunar um hraða bindingu CO2 lágu ekki að fullu fyrir og möguleikar 

tækninnar því ekki verið leiddir í ljós með þeim hætti sem gerðist síðar. Þar að auki voru 

áhrif og umræða um þörf á baráttu gegn loftslagsbreytingum ekki jafn áþreifanleg eða 

aðkallandi og hún er nú. Frá því lög um Orkuveitu Reykjavíkur voru sett árið 2013 hafa 

áherslur í loftslagsmálum tekið verulegum breytingum. Parísarsáttmálinn var t.a.m. 

samþykktur árið 2015 og síðan hafa bæði Evrópusambandið (ESB), íslenska ríkið og 

Reykjavíkurborg sett sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. 

 

18. Fyrr á þessu ári samþykkti Alþingi lög nr. 12/2021, um breytingu á lögum um hollustuhætti 

og mengunarvarnir, lögum um mat á umhverfisáhrifum og lögum um loftslagsmál 

(niðurdæling koldíoxíðs). Lögin fólu nánar tiltekið í sér breytingar á lögum sem innleiddu 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/31/EB um geymslu koltvísýrings í jörðu o.fl. 

Tilskipunin var innleidd hér á landi árið 2015 með þeim hætti að varanleg geymsla 

koltvísýrings í jarðlögum var ekki heimil. Því var breytt með lögum nr. 12/2021. Með 

lagabreytingunni hefur Carbfix-aðferðin einnig verið tengd viðskiptakerfi ESB með 

losunarheimildir (ETS). 

 

 
5 Sbr. „Saga Carbfix“, slóð: https://www.carbfix.com/is/saga-carbfix [sótt 20. september 2021]. 

https://www.carbfix.com/is/saga-carbfix
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19. Við skoðun á athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum nr. 12/2021 má glöggt sjá 

að vilji löggjafans stóð til þess að liðka fyrir OR varðandi Carbfix-aðferðina. Þá má geta 

þess að í starfshópi sem samdi drög að frumvarpinu sat fulltrúi frá OR, auk fulltrúa 

umhverfis- og auðlindaráðuneytis og Umhverfisstofnunar. Þá er ítarlega fjallað um Carbfix 

í greinargerð frumvarpsins og tekið er fram að aðferðin sé þróuð af OR. Einnig er tiltekið 

að nokkur fyrirtæki séu með verkefni í gangi eða í undirbúningsfasa sem tengist 

niðurdælingu og steinrenningu hér á landi. Slík verkefni geti verið mikilvæg í tengslum við 

loftslagsmarkmiðin sem ESB og Ísland stefna á að ná á komandi árum og því sé áríðandi 

að tryggja lagalegan grunn verkefnanna. Með hliðsjón af þeim árangri sem Carbfix-aðferðin 

hafi skilað og þeim möguleikum sem hún feli í sér þyki ástæða til að festa hana í sessi. Þá 

segir einnig í greinargerð frumvarpsins að aðstæður á Íslandi bjóði upp á að steingera nær 

ótakmarkað magn af koltvísýringi og ljóst sé að um verulega hagsmuni er að ræða fyrir 

Evrópska efnahagssvæðið í heild sem lúti fyrst og fremst að því að draga úr hnattrænum 

loftslagsbreytingum en muni einnig hafa fjárhagsleg áhrif á þá aðila er muni nýta sér 

möguleika á niðurdælingu koltvísýrings. 

 

20. Fyrir liggur einnig viljayfirlýsing ríkisstjórnarinnar, stóriðjunnar og OR um hreinsun og 

bindingu kolefnis, þar sem Carbfix aðferðin gegnir lykilhlutverki.6 Samkvæmt 

viljayfirlýsingunni verður kannað til hlítar hvort Carbfix-aðferðin geti orðið raunhæfur kostur, 

bæði tæknilega og fjárhagslega, til þess að draga úr losun koltvísýrings frá stóriðju á 

Íslandi. Þá munu fyrirtækin hvert um sig leita leiða til að verða kolefnishlutlaus árið 2040. 

Carbfix-aðferðin gegnir einnig mikilvægu hlutverki í lofslagsáætlun Reykjavíkurborgar, 

stærsta eiganda OR, fyrir árin 2021-2025. Í áætluninni segir meðal annars að „þekking og 

lausnir OR og Carbfix verði þróaðar til bindingar koltvísýrings og eftir atvikum annarra 

gróðurhúsalofttegunda í samvinnu við háskóla og fyrirtæki sem losa mikið.“7 

 

21. Samhliða auknum áherslum á kolefnisbindingu í starfsemi fyrirtækja á allra síðustu árum 

hafa opnast ný tækifæri til að nýta hugvit í orkugeiranum sem ekki blöstu við þegar 

núgildandi lög um OR voru samþykkt árið 2013. Fullyrða má að Carbfix hafi á tiltölulega 

stuttum tíma öðlast veigamikinn sess í starfsemi OR og vart er hægt að halda öðru fram 

en að áframhaldandi aðkoma OR að Carbfix-verkefninu sé eðlileg og standi í nánum 

tengslum við kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Jafnvel mætti halda því fram að Carbfix-

verkefnið hafi færst skrefinu lengra og gæti með tíð og tíma öðlast sess sem hluti af 

kjarnastarfsemi OR. Með hliðsjón af þróun undanfarinna ára, stefnu stjórnvalda og eigenda 

OR telja undirritaðir að í það minnsta megi ekki túlka ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 

á þann veg að það standi í vegi fyrir því að OR geti átt hlut í félagi sem tengist Carbfix-

verkefninu og þannig nýtt hugverkin sín til hagsbóta fyrir hluthafa og eigendur sína.   

 

 

 

 

 

 
6 Sbr. Viljayfirlýsing ríkisstjórnar Íslands, OR, Elkem, Fjarðaáls, Rio Tinto á Íslandi, Norðuráls og PCC 
Bakka, vefslóð frá 18. júní 2019: https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-
skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf  
7 Sbr. Reykjavíkurborg: Lofslagsáætlun 2021-2025, slóð: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf  

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-frett/VIljayfirl%c3%bdsing%20undirritu%c3%b0.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/rvik_loftslagsaaetlun2021-2025_final.pdf
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III. 

Niðurstöður 

 

22. Óhætt er að fullyrða að aðkoma OR og dótturfyrirtækja að þróun Carbfix-aðferðarinnar sem 

og notkun tækninnar í virkjunum fyrirtækjanna tengist kjarnastarfsemi þeirra og þeim 

starfsheimildum sem leiða af 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013, um Orkuveitu Reykjavíkur, 

og eigendastefnu OR. 

 

23. Að mati okkar er ekki hægt að túlka ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 136/2013 á þann veg að 

það standi í vegi fyrir því að OR geti átt hlut í félagi sem tengist Carbfix-verkefninu og 

þannig nýtt hugverkin sín til hagsbóta fyrir hluthafa og eigendur sína.   

 

LEX/GIS/HGE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhættumat vegna stofnunar  
Carbfix hf. 

Minnisblað - október 2021 
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a)  Inngangur 

Í september 2021 var Summa beðin um að gera áhættumat vegna stofnunar Carbfix hf. Beðið var 

um að lagt yrði mat á eftirfarandi atriði þar sem bornir eru saman tveir kostir við uppsetningu 

félagsins  

i) Carbfix ohf. og verkefnafélög 

ii) Carbfix ohf., Carbfix hf., og verkefnafélög 

Lagðar voru fyrir eftirfarandi spurningar vegna áhættumatsins 

a) Hvaða áhrif hefur það á hugsanlegan fjárhagslegan ávinning eða tap eigenda OR af rekstri 

Carbfix að stofna Carbfix hf. í samanburði við kost i)? 

b) Hverjir aðrir en eigendur OR munu njóta fjárhagslegs ávinnings eða bera áhættu af 

rekstrinum miðað við stofnun Carbfix hf. í samanburði við kost i)? 

c) Hvaða væntingar, ef nokkrar, getur OR (og eigendur OR þar með óbeint), gert sér um 

arðgreiðslur frá Carbfix hf.? 

d) Hvaða væntingar, ef nokkrar, getur OR (og eigendur OR þar með óbeint) gert sér um sölu 

hlutabréfa í Carbfix hf.? 

e) Hvaða væntingar, ef nokkrar, getur OR (og eigendur OR þar með óbeint) gert sér um að 

þurfa að leggja Carbfix ohf. til frekara fé?  

Í eftirfarandi minnisblaði er leitast við að svara áðurnefndum spurningum varðandi stofnun Carbfix 

hf. og þeirri áhættu sem tengist því fyrir núverandi eigendur Carbfix ohf.  

Hvaða áhrif hefur það á hugsanlegan fjárhagslegan ávinning eða tap  
eigenda OR af rekstri Carbfix að stofna Carbfix hf. í samanburði við kost (i? 

Til að átta sig betur á hugsanlegum fjárhagslegum ávinningi eða tapi eigenda OR af rekstri Carbfix 

við að stofna Carbfix hf. í samanburði við kost i) er best að líta til viðskiptaáætlunar fyrir Carbfix. Í 

viðskiptaáætluninni kemur fram vænt fjárþörf Carbfix hf. til framtíðar og sú fjárhagslega áhætta 

sem felst í því að stofna félagið og þróa tæknina. 

Samkvæmt væntri sviðsmynd í viðskiptaáætlun Carbfix hf.1 til næstu 10 ára, 2022 til 2031, er gert 

ráð fyrir að Carbfix hf. þurfi á umtalsverðum fjármunum að halda a.m.k. fram til ársins 2025. 

Samkvæmt væntri sviðsmynd verður félagið með neikvæða EBITDA fram til ársins 2024 og 

uppsafnaða neikvæða EBITDA fram til ársins 2027. Ef litið er til lakari sviðsmyndar, sem rétt er að 

líta til þegar áhætta er metin, kemur fram að félagið er með neikvæða EBITDA fram til ársins 2027 

og uppsöfnuð neikvæð EBITDA er til staðar út spátímabilið, eða fram yfir ár 2031. 

Ljóst er að hvort heldur vænt eða lakari sviðsmynd verður raunin við rekstur Carbfix hf. þá þarf 

umtalsvert fjármagn til að standa undir rekstri og fjárfestingum félagsins. Fjármagna þarf þá 

 

 

 

1 Carbfix ohf., Viðskiptaáætlun, maí 2021 
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neikvæðu EBITDA sem mun safnast upp á meðan verið er að byggja upp félagið, þetta gæti numið 

um 1.150 milljónum. Að auki liggur fyrir í áætlun félagsins um að fjárfesta þarf í verkefnum fyrir um 

2.066 milljónir á næstu fimm árum. Áætluð fjárþörf gæti því verið 2500 til 3200 milljónir á næstu 

fimm árum miðað við mismunandi sviðsmyndir til að standa undir fjárfestingum og rekstri. 

Þessi fjármögnun mun að miklu leyti verða að koma frá eigendum Carbfix hf. í formi eigin fjár þar 

sem erfitt gæti reynst að fjármagna félagið með lánsfé til að byrja með. Hugsanlegt væri að 

fjármagna félagið að hluta til með breytanlegu skuldabréfi þar sem breyta mætti skuldum í eigið fé 

á síðari stigum en erfitt gæti verið að fjármagna félagið að öllu leiti með lánsfé. 

Við stofnun Carbfix hf. er hugmyndin að leita til utanaðkomandi fjárfesta til að fá aukið eigið fé 

félagsins. Við það myndi eignarhlutur Carbfix ohf. í Carbfix hf. minnka og þar af leiðandi væri verið 

að gefa eftir hluta af fjárhagslegum ávinningi til framtíðar sem gagngjald fyrir aukningu í eigin fé 

Carbfix hf. Ef kostur i) yrði valin og eigendur Carbfix ohf. myndu leggja félaginu til allt að 3200 

milljónir, sem þarf til að viðskiptaáætlunin gangi eftir til næstu fimm ára, þá myndi fjárhagslegur 

ávinningur vera áfram til staðar hjá Carbfix ohf. Hinsvegar myndi fjárhagslegt tap Carbfix ohf. og 

eigenda þess verða meira ef viðskiptaáætlanir gengju ekki eftir. Varðandi lagalega fyrirvara OR, 

eigenda Carbfix ohf., til að fjármagna starfsemina til lengri tíma er bent á minnisblað 

lögmannsstofunnar Lex um kjarnastarfsemi OR og áformaða stofnun Carbfix hf.2  

Ef Carbfix hf. verður stofnað er fjárhagslegur ávinningur Carbfix ohf. áfram til staðar með tvennum 

hætti. Carbfix ohf. myndi fá til sín leyfistekjur vegna nýtingu hugverka sem eru til staðar í Carbfix 

ohf. Gerður yrði samningur í samræmi við armslengdarsjónarmið (e. arms-length agreement) milli 

Carbfix ohf. og Carbfix hf. Í þeim samningi væri endurgjald fyrir leyfistekjurnar ákvarðaðar. Þessar 

leyfistekjur gætu verið tengdar verði á EU ETS einingum, þar sem félagið fengi leyfisgreiðslur fyrir 

hvert tonn af CO2 sem væri fargað með þeirri tækni sem hugverkið nær yfir. Carbfix ohf. gæti greitt 

út þann arð sem fengist af leyfisgreiðslunum til eiganda síns, OR. Öll rannsóknar- og þróunarvinna 

Carbfix hf. sem gæti leitt til nýrra einkaleyfa verður í eigu Carbfix hf. Carbfix ohf. myndi jafnframt 

njóta arðs af eignarhluti sínum í Carbfix hf. í réttu hlutfalli við eign sína í félaginu. Aðrir fjárfestar 

sem kæmu með eigið fé inn í rekstur Carbfix hf. myndu líka njóta arðs af eignarhlut sínum í réttu 

hlutfalli við eign sína. Samkvæmt viðskiptaáætlun félagsins er gert ráð fyrir að 20% hlutur í Carbfix 

hf. væri metinn á um 10 milljónir USD. Ef fjármagna ætti 2500 til 3200 milljónir króna í eigið fé 

mætti gera ráð fyrir að fjárfestar fengju um 40%-45% hlut í Carbfix hf. fyrir þá fjármögnun. Eftir 

fjármögnunina ætti því Carbfix ohf. um 55%-60% hlut í Carbfix hf. 

Að auki er gert ráð fyrir að forræði Carbfix ohf. á ákvörðunum Carbfix hf. verði tryggt í samþykktum 

félagsins en í drögum að samþykktum3 félagsins er gert ráð fyrir að svo lengi sem Carbfix ohf. er 

hluthafi í félaginu þurfi samþykki þess til að t.a.m. breyta samþykktum, veita nýtingarleyfi á Carbfix 

tækninni eða breyta starfsemi félagsins. 

 

 

 

2 Minnisblað LEX, „Kjarnastarfsemi OR og áformuð stofnun Carbfix hf.“, 24. September 2021. 
3 Carbfix hf., Stofnskjöl – drög, 2021 



 

 

Áhættumat vegna stofnunar Carbfix hf.        Blaðsíða 4 af 6 

 

Hverjir  aðrir en eigendur OR munu njóta f járhagslegs ávinnings eða bera 
áhættu af rekstrinum miðað við stofnun Carbfix hf. í samanburði við kost (i?   

Ef Carbfix hf. yrði fjármagnað með aðkomu utanaðkomandi aðila myndu þeir aðilar njóta 

fjárhagslegs ávinnings af rekstri Carbfix hf. í réttu hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Þeir aðilar 

væru jafnframt að taka áhættu með því að leggja félaginu til aukið eigið fé sem gæti tapast ef 

áætlanir félagsins næðu ekki fram að ganga. Ef kostur i) yrði valinn þyrftu núverandi eigendur að 

leggja félaginu til fjármagn til að fjármagna reksturinn til framtíðar miðað við viðskiptaáætlun 

félagsins.   

Fjölmargir aðilar hafa sýnt verkefninu áhuga og samkvæmt viðskiptaáætlun félagsins eru nefndir 

fjársterkir aðilar sem geta stutt við bakið á Carbfix hf. og lagt því til eigið fé. Þessi aðilar gætu 

janframt stutt við félagið á síðari stigum ef fjármagn umfram 3200 miljónir vantar í félagið og 

viðskiptalegar forsendur sýna að rétt sé að setja meira fjármagn í félagið..  

Hvaða væntingar, ef nokkrar,  getur OR (og eigendur OR þar með óbeint) gert  
sér um arðgreiðslur frá Carbfix hf?   

Ljóst er að næstu 5-10 árin munu beinar arðgreiðslur úr Carbfix hf. til Carbfix ohf. verða litlar sem 

engar miðað við viðskiptaáætlun félagsins. Framan af þarf félagið aukið eigið fé til að standa undir 

neikvæðri EBITDA frá rekstri sem og vegna þeirra fjárfestinga sem félagið þarf að ráðast í.  

Arður í formi leyfisgjalda til Carbfix ohf. frá Carbfix hf. og verkefnafélögum gæti hinsvegar orðið 

umtalsverður ef áætlanir til næstu 10 ára ganga eftir. Gert er ráð fyrir að samningur verði gerður 

milli Carbfix ohf. og Carbfix hf. og verkefnafélaga þar sem Carbfix hf. eða verkefnafélög muni greiða 

leyfisgjald fyrir hvert tonn af kolefni sem fargað er með Carbfix tækninni. Hér gæti verið mikilvægt 

að tengja leyfisgjöldin við verð á EU ETS einingum fyrir förgun á hverju tonni af kolefni. Verðið á EU 

ETS einingum hefur hækkað mjög mikið á síðastliðnum árum og spár gera ráð fyrir að verð haldi 

áfram að hækka. Verðið á hverja EU ETS einingu er í október 2021 um EUR 63/tonn4, sjá mynd.  

 

 

 

 

4 Trading economics, 3.10.2021 

https://tradingeconomics.com/commodity/carbon
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Mynd: Verðþróun (EUR/tonn) á EU ETS einingum frá 2013 til 2021. 

Leyfisgjöldin eru því líklegri til að skila arði til Carbfix ohf. án þess að félagið taki áhættu við að 

fjármagna Carbfix hf. og verkefnafélög. Með þessu fengist arður af þeim hugverkum sem liggur fyrir 

að muni verða í eigu Carbfix ohf. 

Hvaða væntingar, ef nokkrar,  getur OR (og eigendur OR þar með óbeint) gert  
sér um sölu hlutabréfa í Carbfix hf?   

Fram kemur í rekstraráætlun félagsins að fjölmargir alþjóðlegir fjárfestar hafa lýst yfir áhuga á 

aðkomu að Carbfix hf. og taka þátt í uppbyggingu á félaginu. Meðal þeirra má nefna Microsoft 

Climate Innovation fund, Equinor Invest, PaleBlueDot, Copenhagen Infrastructure Partners, 

Sumitomo Corporation, EDF Group og Credit Suisse.  

Hluti af þessum fjárfestum myndu ekki einungis koma með fjármagn inn í Carbfix hf. í formi hlutafjár 

heldur líka umtalsverða þekkingu á sviði viðskipta og tækni tengda losun gróðurhúsalofttegunda. 

Flest félögin hér að ofan eru með margar fjárfestingar í verkefnum sem tengjast losun 

gróðurhúsalofttegunda og því væri möguleg samlegð og samvinna milli fyrirtækja sem sami aðili 

fjárfestir í. Með þessu gæti átt sér stað aukin verðmætasköpun fyrir Carbfix tæknina. 

M.v. að þróa tæknina áfram alfarið innan samsteypu OR gæti öflugur meðfjárfestir hraðað þróun 

og útbreiðslu tækninnar og því gert Carbfix að verðmætari fyrirtæki. Núverandi eigendur nytu góðs 

af því fjárhagslega og  við það bættist aukinn árangur í baráttu við loftlagsvána. 
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Hvaða væntingar, ef nokkrar,  getur OR (og eigendur OR þar með óbeint) gert  
sér um að þurfa að leggja Carbfix ohf. t i l frekara fé?  

Á stjórnarfundi OR í apríl 20215 var samþykkt að veita Carbfix ohf. viðbótarfjármögnun allt að 

fjárhæð 300 milljónir til að viðhalda tímaáætlun lykilverkefna um frekari uppskölun og þróun 

Carbfix tækninnar árið 2021. 

Samkvæmt rekstraráætlun liggur fyrir að fjárþörf Carbfix ohf. til skemmri tíma er nokkur. 

Fjárfestingar vegna fyrirhugaðrar niðurdælinga á Nesjavöllum og með sjó á Reykjanesi ásamt 

undirbúnings vegna Coda Terminal verkefnisins krefst fjárfestingar upp á um 286 milljónir króna. 

Að auki þarf að standa undir rekstrarkostnaði sem er áætlaður um 383 milljónir króna. Því liggur 

fyrir að leggja þarf Carbfix ohf. til aukið fé. Á móti koma tekjur af verkefnum og fleira en gera má 

ráð fyrir að fjárþörf verði a.m.k. 585 milljónir króna6 á næsta ári, 2022. 

Það gæti jafnframt tekið nokkurn tíma að fá erlenda fjárfesta að Carbfix hf. Það gæti verið 

nauðsynlegt að fá innlendan eða erlendan ráðgjafa til að gera fyrirtækið tilbúið til fjárfestingar. 

Fjárfestar þurfa jafnframt að gera kostgæfniathugun á félaginu áður en fjárfesting á sér stað, þ.m.t. 

samningnum milli félaganna Carbfix ohf. og Carbfix hf. um nýtingu á einkaleyfi í eigu Carbfix ohf. 

Slíkt ferli gæti tekið tíma og verið kostnaðarsamt. Á meðan þarf að fjármagna starfsemi félagsins 

þar til nýir fjárfestar koma að því. 

 

 

 

dr. Haraldur Óskar Haraldsson     dr. Hrafnkell Kárason 

 

 

 

5 Fundargerð stjórnarfunar OR, 26. apríl 2021  
6 Miðað við uppfærða fjárhagsspá Carbfix, október 2021  
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