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Ábyrgð vegna lántöku Orkuveitu Reykjavíkur hjá Evrópska fjárfestingarbankanum (EIB)

Tillaga:
Lagt er til að borgarráð samþykki í umboði borgarstjórnar að veita einfalda og hlutfallslega 
ábyrgð vegna lántöku Orkuveitu Reykjavíkur hjá Evrópska fjárfestingarbankanum (EIB), sbr. 
beiðni þess efnis í hjálögðu erindi Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 10. júní 2016 til eigenda 
fyrirtækisins. Er um að ræða einfalda og hlutfallslega ábyrgð Reykjavíkurborgar sem er veitt 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í tilvitnuðu erindi kemur 
fram að á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur hinn 23. maí 2016 hafi verið samþykkt 
samhljóða svohljóðandi tillaga: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir lántöku hjá 
Evrópska fjárfestingarbankanum (EIB) að fjárhæð EUR 70 milljónir (c.a. 10 milljarðar) og 
jafnframt heimild forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála til að undirrita öll skjöl sem 
þessi lántaka nær yfir. Lántakan er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun og er háð 
samþykki og ábyrgð eigenda OR.

Jafnframt er lagt til að borgarráð samþykki í umboði borgarstjórnar að veita Birgi Birni 
Sigurjónssyni, kt. 200249-2169, fjármálastjóra Reykjavíkurborgar, fullt og ótakmarkað 
umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Reykjavíkurborgar veitingu fyrrnefndrar ábyrgðar og 
til þess að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, 
sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar.

Greinargerð:
Erindi þetta var áður samþykkt í borgarráði á fundi 21. desember 2017 en er nú lagt fram að 
nýju til samþykktar vegna ábendingar sem barst frá LOGOS lögmannsþjónustu f.h. Evrópska 
fjárfestingarbankans til allra eigenda Orkuveitu Reykjavíkur um nauðsyn þess að fyrir liggi 
formleg staðfesting sveitarstjórnar á ábyrgð eigenda vegna lántökunnar.

Í 1. mgr. 58. gr. sveitarstjórnarlaga, sbr. 1. mgr. 77. gr. samþykktar nr. 715/2013 um stjórn 
Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, er fjallað um fjárstjórnarvald sveitarstjórnar 
og kveðið á um að einvörðungu sveitarstjórn geti tekið ákvarðanir um málefni sem varða 
verulega fjármál borgarinnar. Samkvæmt 5. tölulið í báðum tilvitnuðum ákvæðum falla 
ábyrgðir sem veittar eru af hálfu borgarinnar undir slík málefni. 

Samkvæmt 5. mgr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga, sbr. 4. mgr. 8. gr. samþykktar nr. 715/2013 um 
stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, er byggðaráði heimil 
fullnaðarákvörðun mála sem eigi varða verulega fjárhag sveitarsjóðs eða stofnana hans, enda 
sé eigi ágreiningur innan ráðsins eða við framkvæmdastjóra um ákvörðunina. Þar segir 
jafnframt að á meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi þá fari byggðaráð með sömu heimildir og 



sveitarstjórn hafi ella.

Á fundi borgarstjórnar 19. júní 2018 var samþykkt að fella niður reglulega 
borgarstjórnarfundi í júlí og ágúst og borgarráði falið, með bréfi skrifstofu borgarstjórnar, 
dags. 23. júní 2018, að fara með heimildir borgarstjórnar á þeim tíma. Því er ljóst að 
borgarráð fer nú með sömu heimildir og borgarstjórn í sumarleyfi borgarstjórnar, þ.e. 
fullnaðarákvörðunarvald um einstök málefni, án tillits til þess hvort ákvörðun lúti að málefni 
sem varðar verulega fjármál sveitarsjóðs eða stofnana hans.

Í fyrirliggjandi lánssamningi Orkuveitu Reykjavíkur við Evrópska fjárfestingarbankann (EIB) 
er gert ráð fyrir að bankinn veiti fyrirtækinu allt að 70 milljóna evra lán fyrir tilteknum 
framkvæmdum sem nema að fjárhæð alls 143,7 milljónum evra, þó þannig að lánsfjárhæðin 
verði aldrei hærri en 50% af heildarkostnaði vegna framkvæmdanna. Um er að ræða 
framkvæmdir vegna virkjana og endurbóta á dreifikerfum fyrir heitt vatn og rafmagn. Með 
tillögunni fylgir umsögn fjármálastjóra Reykjavíkurborgar, dags. 19. desember 2017, þar sem 
farið er nánar yfir heimild eigenda Orkuveitu Reykjavíkur til að veita fyrirtækinu ábyrgð á 
láninu, lánskjör auk annarra atriða. Þá hefur Orkuveita Reykjavíkur leitað staðfestingar hjá 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) á því hvort eigendum fyrirtækisins sé heimilt að veita ábyrgð 
vegna fyrirhugaðrar lántöku. Niðurstaða þeirrar athugunar er sú að ESA gerir ekki 
athugasemdir við að eigendur veiti Orkuveitu Reykjavíkur 100% eigendaábyrgð á láni hjá 
Evrópska fjárfestingarbankanum, enda væru önnur skilyrði leiðbeinandi reglna ESA um 
ríkisábyrgðir uppfyllt í málinu, þ. á m. fullt ábyrgðargjald greitt.  

Með hliðsjón af framangreindu er lagt til að borgarráð samþykki í umboði borgarstjórnar að 
veita Orkuveitu Reykjavíkur áður nefnda einfalda hlutfallslega ábyrgð, ásamt öðrum 
eigendum fyrirtækisins, vegna lántöku hjá Evrópska fjárfestingarbankanum með heimild í 2. 
mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga.

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Erindi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 10. júní 2016.
Fundargerð símafundar með Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) vegna eigendaábyrgðar á láni frá Evrópska 
fjárfestingarbankanum (EIB), dags. 14. desember 2017.
Umsögn fjármálastjóra Reykjavíkurborgar, dags. 19. desember 2017.
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Dags. fundar Tími Skjalalykill Nr. fundar 

13. desember 2017 13:00-13:30  1 

Fundarstjóri Fundarritari Svið / eining / málaflokkur Dags. fundarg. 

ES ES Fjármál/lögfræði 14.12.2017 

Fundarmenn 

Frá OR: Elín Smáradóttir, Ásgeir Westergren og Guðmundur Ingvi Sigurðsson, hrl. frá Lex.  

Frá fjármálaráðuneyti: Haraldur Steinþórsson. 

Frá ESA: Vaido Poldoja, Fiorenzo Bovenzi, Gjermund Mathisen og Ketill Einarsson  

 

 

 

Lýsing 

ESA hefur frá júnímánuði sl. haft til umfjöllunar erindi OR frá þar sem óskað var eftir afstöðu 
stofnunarinnar til ábyrgðar eigenda OR á láni fyrirtækisins frá EIB. Vaido Poldoja, sem hefur haft 
málið til umfjöllunar hjá stofnuninni óskaði með tölvupósti þann 11. desember sl eftir símafundi til 
að ræða málið. Sá fundur fór fram þann 13. desember 2017 kl. 13:00. Þar tilkynntu fulltrúar ESA 
að ekki væri gerð athugasemd við 100% ábyrgð eigenda á láni frá EIB, sem verið hefur til 
umfjöllunar undanfarin misseri, enda væru skilyrði um ríkisaðstoð uppfyllt og ábyrgðargjald greitt, 
eins og gert er í þessu tilviki. Einnig að ESA muni ekki gefa út neina formlega ákvörðun eða 
tilkynningu vegna þessa. Það mun fyrst og fremst vera vegna þess að fulltrúar ESA höfðu átt 
símafund beint við EIB og spurt hvort og þá hvað bankinn þyrfti til staðfestingar á því að stofnunin 
gerði ekki athugasemdir við lánið, en bankinn sagt að hann þyrfti ekkert meira en þær 
upplýsingar sem veittar voru á símafundinum um óformlega afstöðu stofnunarinnar.  
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